
3º Prêmio MPCE de Jornalismo - 2021 

Resultado definitivo das Inscrições deferidas 

 

Radiojornalismo: 

- “A vida depois dos 18: Um lar para quem não foi adotado” 

- “Lembranças que Ficam” 

- “Ler: Caminho para a Liberdade” 

- “Eu nasci assim: Quero respeito!” 

- “Cartas de Gratidão” 

- “Para além de setembro": um especial sobre o impacto da pandemia na saúde mental e as 

ações do Ministério Público no combate aos índices de suicídio no Ceará” 

- “Eu sou o alvo: a trajetória de defensores dos direitos humanos” 

- “Exposed Fortal” 

- “Pandemia social: a realidade da covid-19 para quem está em situação de rua” 

- “Fura-filas da vacina: No Ceará, Ministério Público coloca espertalhões na fila da justiça” 

 

Telejornalismo: 

- “Nós existimos” 

- “MP cobra mapeamento de abrigos no Cariri” 

- “Motocicletas - acelerando negócios e paixões” 

- “Reportagens especiais Mediação Comunitária” 

- “Atrasos na merenda escolar nas cidades mais ricas do CE” 

- “Reforma do Código de Processo Penal em discussão” 

 

Fotojornalismo: 

- “Condutas apuradas” 

- “A luta do MPCE pela ampliação nos abrigos públicos de idosos em Fortaleza” 

- “Despejos” 

- “Consequências da pandemia” 

- “77% das pessoas em situação de rua em Fortaleza estão vacinadas” 

- “Na RMF 32,7% dos domicílios vivem com R$ 275,00” 



- “Despejados da pandemia” 

 

Impresso/Web: 

- “Um ano após o motim da Polícia Militar do Ceará: cenários e responsabilizações” 

- “Da compra de atestado à fraude de documento: o impacto da ética na vacinação contra a 

Covid-19” 

- “Famílias relatam dificuldades para conseguir medicamentos de alto custo em Santa 

Quitéria” 

- “Promotor de Justiça: o que faz, quanto ganha e como ser um?” 

- “Série - Ministério Público do Ceará: 130 anos em defesa da dignidade humana e dos direitos 

fundamentais” 

- “Juventude na mira do crime” 

- “Saúde mental: policiais militares cearenses reclamam de violência e assédio moral” 

- “Com pandemia, cresce número de animais abandonados em distintas regiões do Ceará” 

- “Fiscalização contra maus-tratos de animais cai 25% em Fortaleza” 

- “MPCE fortalece atuação na defesa do direito do idoso e traça estratégias para melhorar 

assistências aos cidadãos da terceira idade” 

- “Mães do semáforo: a rotina de mulheres que buscam sobrevivência no trânsito” 

- “A luta do MPCE pela ampliação nos abrigos públicos de idosos em Fortaleza” 

- “Corrupção na Denarc” 

- “Cidades mais ricas do Ceará atrasam merenda escolar” 

- “Cobrança enérgica” 

- “Por Mais Mulheres” 

- “Desmonte ameaça gestão de 19 cidades” 

 


