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Prêmio do Wikipédia 
Foto da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, feita por Carlos Perez Couto, conquistou o primeiro lugar no concurso

Com 7.060
imagens
enviadas, a edição
brasileira do
Wiki Loves Earth
premiou fotos
representativas 
da fauna e flora
nacional

F oi uma foto feita no Parque
Nacional da Serra dos Órgãos,
no Rio de Janeiro, que ficou
em primeiro lugar no concur-

so Wiki Loves Earth Brasil 2014, uma
premiação criada pelo site Wikipédia
para incorporar fotos dos principais
patrimônios naturais do mundo no Wi-
kimedia Commons, uma base de da-
dos multimídia. Carlos Perez Couto,
o autor da foto, recebeu como prêmio
uma quantia de R$ 2.500.

Em segundo lugar, que levou para
casa R$ 1.500, ficou Roberto Pavezi
Netto, com um registro da Praia do
Cachorro,em Ilhabela, no litoral norte
de São Paulo. A terceira posição e o
prêmio de R$ 1.000 foram para Eduar-
do Muruci, que clicou de forma pa-
norâmica um cenário do Parque Na-
cional Marinho de Fernando de No-
ronha, em Pernambuco – Eduardo
também ficou em quinto e oitavo com
imagens feitas no mesmo lugar.
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Outro fotógrafo que se desta-
cou foi Diego Rego Monteiro, que
ficou em quarto e em décimo lu-
gares, por registrar um lagarto
no Bosque de Algarobas (PI) e por
um pôr do sol com urubus em Alto
Araguaia (MT), respectivamente.
Mari José, no sexto lugar, fez uma
bela imagem de um jacaré no Par-
que Ecológico Chico Mendes (RJ),
e Bruno Rodrigues Rausch, em
sétimo, mandou uma foto que fez
no Parque Municipal do Rio Su-

curiú (MS). Por fim, Eduardo Ga-
bão, em nono, fez um registro da
Baía da Guanabara a partir do Cor-
covado, no Rio de Janeiro.
Apenas os três primeiros co-

locados ganharam prêmio em di-
nheiro. Os dez destacados pelo
concurso concorrem agora à edi-
ção internacional, ainda sem pre-
visão de resultados e divulgação
dos prêmios para os vencedores.
Também foram divulgados port-
fólios das três melhores contri-

buições do concurso, sendo eles
Diego Rego Monteiro, Jonathan
Wilkins e Lauro Sirgado. As me-
lhores imagens estarão em uma
exposição que ocorrerá durante
o Paraty em Foco, de 24 a 28 de
setembro. Para vê-las na web,
acesse http://migre.me/kp1rP.

Eduardo Muruci
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Em sentido horário: jacaré registrado por
Mari José no Parque Ecológico Chico
Mendes (RJ) que ficou em sexto lugar;
paisagem de Ilhabela, feita por Roberto
Pavezi, que faturou o segundo prêmio; 
e lagarto no Bosque de Algarobas (PI),
fotografado por Diego Rego Monteiro,
quarto colocado no concurso

Abaixo, panorâmica de Fernando
de Noronha (PE), feita por

Eduardo Muruci, terceiro colocado 



As novidades da PhotoImage Brasil 
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A maior feira de fotografia do Bra-
sil, a PhotoImage, está prevista

para o período de 26 a 28 de agosto
no Expo Center Norte, em São Paulo
(SP). Uma das novidades mais espe-
radas é o lançamento de equipamen-
tos fotográficos voltados para o registro
de esportes de ação. A Garmin, por
exemplo, apresentará a VIRB, uma câ-
mera full HD do mesmo estilo da Go-
Pro. O diferencial é que a VIRB foi es-
pecialmente desenvolvida para fazer
capturas em alta velocidade, inclusive
embaixo d'água. Além disso, a câmera
pode gravar até três horas de vídeo
em uma única carga de bateria.
A Polaroid também escolheu a oca-

sião para apresentar quatro câmeras
voltadas para o segmento: a
série Polxs, com os mode-
los 100, 80, 20 e 9, todas  à
prova d'água. Enquanto as
três primeiras têm sensor
de  5 MP, o da última é de
apenas 1,3 MP. Elas são re-
sistentes a choque e algu-
mas podem ser acopladas a
bicicletas e capacetes.

A PhotoImage acontecerá ao mes-
mo tempo que o Congresso Estúdio
Brasil, que terá como destaque a pa-
lestra ministrada por Michel Téo Sin
sobre fotografia de gastronomia. Se-
rão debatidos ainda fotografia de fa-
mília, boudoir, newborn, arquitetura,
moda, book, mercado, pós-produção,
iluminação e fluxo digital. Para mais
informações sobre a PhotoImage e o
Congresso Estúdio Brasil, acesse
www.photoimagebrasil.com.br.

Garmin lançará a VIRB,
uma câmera full HD, para
concorrer com a GoPro

Abaixo, público conferindo
os lançamentos da
PhotoImage de 2013 Acima, Polxs 80, da Polaroid, é à prova d’água
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José Dias Herrera

O Paraty em Foco, maior
festival internacional de

fotografia do Brasil, tem as
inscrições abertas para a
Convocatória em Foco, que
selecionará ensaios para ex-
por durante o festival até 15
de agosto de 2014. São duas
categorias: Multimídia em
Foco, específica para traba-

lhos multimídia, e Portfólio
em Foco, para ensaios foto-
gráficos. Ambas têm abran-
gência internacional e são
abertas ao público. Haverá
um vencedor para cada cate-
goria, que reberá uma Nikon
Df como prêmio. Para mais
informações e inscrições:
www.paratyemfoco.com.

Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido
como Pelé, tem desde junho um museu dedicado

a ele. O Museu Pelé, sediado em Santos, tem 2.545
peças que demonstram a vida pessoal e profissional
do maior astro do futebol brasileiro. Chuteiras, bolas,
troféus, vídeos, filmes e textos são apenas algumas
dessas peças. Há também a parte de fotografia – são
622 feitas pelo fotógrafo José Dias Herrera, que acom-
panhou o jogador desde a primeira vez que ele apa-
receu, ainda adolescente, na Vila Belmiro (em 1956),
até o momento em que ganhou como tricampeão

mundial pela sele-
ção brasileira, em
1970. O Museu de-
tém os direitos ex-
clusivos das ima-
gens, que estão em
caráter de exposi-
ção permanente,
assim como as ou-
tras 1.923 peças.

Dos dias 20 a 24 de agosto, o
Shopping JK Iguatemi, em

São Paulo (SP), abrigará  a oitava
edição da SP-Arte/Foto, que de-
ve apresentar 29 galerias bra-
sileiras – quatro a mais que a
edição passada. Esta edição é
especificamente voltada à fotografia, sendo con-
siderada uma das mais importantes do País. Obras
de fotógrafos como Hirosuke Kitamura, Gabriel
Wickbold, Gal Oppido, Martin Parr, Araquém
Alcântara, Renan Cepeda, Claudia Jaguaribe e
Cassio Vasconcellos, entre outros, estarão à venda.
Para mais informações: www.sp-arte.com/foto/.

Acima, foto
Vestes, de Gal
Oppido, um dos
fotógrafos que
terá trabalho
exposto na 

SP-Arte/Foto

Retrato de Pelé
feito pelo
fotógrafo José
Dias Herrera

CURTAS
Convocatória de exposição no Paraty em Foco

Foi inaugurado em São Paulo, no bairro de
Pinheiros, o Espaço Lepage, dedicado à foto-

grafia. Além de aulas e oficinas, a ideia é que o lugar
sirva para exposições, que serão realizadas sem cu-
radoria profissional. O Espaço Lepage disponibiliza
para o expositor orientação completa na concepção,
linguagem e montagem da exposição, preparação
do evento de abertura e acompanhamento de vendas.
Para mais informações ligue: (11) 5531-0177 ou aces-
se www.espacolepage.com.

Um novo espaço para fotografia

SP-Arte/Foto
acontece em agosto

Fotos de Dias Herrera
no Museu Pelé

Serviço: 
Museu Pelé – Largo Marquês de Monte Alegre, 2 –
Valongo – Santos (SP) – www.museupele.org.br 
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Foram anunciados os premiados
do iPhone Photography Awards

(IPPAWARDS), um concurso que
existe desde 2007 voltado para fotos
feitas com iPhone, iPad ou iPod. Havia dois tipos de
prêmios: para os três primeiros colocados em
Fotógrafo do Ano, foi dado um iPad Air de 16 GB; para
os que tiveram pontuação máxima por categoria, uma
barra de um grama de ouro.
O norte-americano Julio Lucas foi nomeado

Fotógrafo do ano, sendo o segundo lugar do espanhol
José Luis Barcia Fernandez e o terceiro da norte-
americana Jill Missner. As inscrições estão abertas
para a nova edição até o dia 15 de março de 2015. O
valor inicial para inscrever uma foto é US$ 3,50. Mais
informações, acesse www.ippawards.com.

CURTAS

Organizado pela
holdingempresa-

rial Dst,  o Prêmio Emer-
gentes Dst está com as
inscrições abertas até
dia 15 de agosto de 2014.
Qual quer pessoa pode
participar com até 20
imagens de um mesmo
portfólio. O custo da ins-
crição é de  €10, e o prê-
mio máximo, € 7.500.
Para mais informações
e para inscrições, aces-
se: http://bit.ly/UaYWdz.

Foto de geleira
feita por Julio
Lucas ficou em
primeiro lugar 

Ensaio de Letícia Ramos
vence prêmio de
fotografia português

Leonardo Gobbo foi um dos vencedores de 2013
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feitas com iPhone 
Concurso premia fotos

L etícia Ramos, de 38 anos, que foi uma das
vencedoras da Bolsa de Fotografia ZUM/IMS

em 2013, é novamente destaque: a fotógrafa ficou
em primeiro lugar na décima edição do BES Photo,
concurso português realizado pelo Banco Espírito
Santo em parceria com o Museu Berardo. Com
o projeto Nós sempre teremos Marte, que conta
uma história de ficção científica de um cientista
que se perde no tempo e no espaço, Letícia recebeu
€40 mil. A exposição com o trabalho deve chegar
em São Paulo (SP) em outubro de 2014, ainda
sem data de abertura e local definidos.

Brasileira vence o BES Photo

Estudantes de graduação, pós-gradua-
ção, professores e pesquisadores bra-

sileiros estão convidados pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq) a participar do
Prêmio Fotografia-Ciência & Arte, com
inscrições abertas até 29 de agosto de
2014. São duas categorias: para fotos com
câmeras fotográficas e para outros equi-
pamentos, como telescópio. Os primeiros
colocados de cada categoria receberão
R$ 8 mil. Inscrições e informações, acesse:
www.premiofotografia.cnpq.br.

Prêmio para fotografia científica

Aberta as inscrições
para o Prêmio Dst

O 10Salão de Artes
Plásticas Solar dos

Andradas, programado
para acontecer de 16 a
30 de setembro de 2014
em São Paulo, está com
inscrições abertas. Cada
participante pode enviar
até duas imagens, sem
custo, até 15 de agosto.
Para mais informações:
http://migre.me/ko1OC.

Salão em Solar
dos Andradas



Agosto 2014 13



GRANDE ANGULAR

Dez pessoas foram indiciadas por homi-
cídio doloso no dia 14 de julho de 2014

pela morte do fotógrafo e colaborador deFo-
tografe Luiz Claudio Marigo. José Leôncio
de Andrade Feitosa,  presidente do Instituto
Nacional de Cardiologia (INC), é um dos no-
mes citados, junto com outros nove funcio-
nários da unidade, entre diretores, recepcio-
nistas e seguranças. Segundo evidências, os
funcionários teriam se recusado a atender
Marigo, no dia 2 de junho, apesar dos pedidos

de socorro. Marigo
estava dentro de um
ônibus, que parou
em frente ao INC
depois de ele sofrer
um infarto.
De acordo com Roberto Gomes, delegado

da 90 DP da cidade do Rio de Janeiro, os fun-
cionários afirmaram que seguiam uma ordem
da administração para não atender casos de
emergência. Marigo morreu no ônibus. 

O fotógrafo Luiz
Claudio Marigo

morreu de infarto
diante do Instituto

Nacional do
Coração, no Rio 

F oi programada para o período de  9 a 20 de no-
vembro de 2014  a Maratona Fotográfica Israel

de Norte a Sul, uma expedição destinada a amantes
da fotografia. A viagem começa em Istambul, Turquia,
para depois seguir para Israel. Lá, serão visitadas
todos os principais pontos turísticos do país, com es-
tadas em Jerusalém e Tel Aviv.
O preço da viagem é US$ 4.050 com tudo incluso:

aéreo, taxas de embarque, hospedagem, pensão com-
pleta, seguro de viagem, cruzeiro no Estreito de Bósforo
e traslados. A maratona tem o apoio de Fotografe e,
antes da viagem, está prevista uma
palestra com especialista em foto-
grafia de viagens Valdemir Cunha,
que dará dicas práticas. Mais infor-
mações: www.maratonafoto.com.

Viagem fotográfica
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para explorar Israel Está programado para 29 de agosto de 2014 uma
expedição pelo Deserto do Atacama, no Chile, e

Salar de Uyuni, na Bolívia, com duração de uma se-
mana. O fotógrafo Feco
Hamburguer acompa-
nhará o grupo e dará um
workshop de fotografia
durante a viagem. 
O pacote (US$ 6.218)

inclui hospedagem nos
hotéis Alto do Atacama e
Cristal Samana, pensão
completa, os passeios do
roteiro e aula de astrono-
mia com Walmir Thomazi
Cardoso. Passagens aé-
reas devem ser pagas à
parte. Para mais informa-
ções: (11) 3814-7975 ou
www.casaneo10.com.br.

O deserto do Atacama é
uma das atrações do roteiro

Retratos de Garrido
A Galeria Zoom, em Paraty (RJ), recebe a expo-
sição Retratos, com obras do renomado fotógrafo

Luiz Garrido, até 13 de setembro de 2014. A mostra
estava prevista para ser aberta no dia 30 de julho,
início da Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP),
que ocorre todo ano durante cinco dias. A Galeria
Zoom fica na Rua Do Comércio, 5, Centro Histórico.
Mais informações: www.galeriazoom.com.

Expedição pelo Atacama
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Dez pessoas são indiciadas pela
morte de Marigo

Souk em
Jerusalém será
um dos pontos
a ser visitados
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