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Por Brenda Zacharias

Lalo de Almeida e  
Felipe Dana são 
premiados no grande 
concurso mundial de 
fotojornalismo. Veja as 
melhores fotos do ano

World Press
Photo 2017
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World Press Photo 2017, um 
dos principais concursos de fo-
tojornalismo mundial, desta-
cou dois profissionais brasilei-
ros, o paulistano Lalo de Almei-

da e o carioca Felipe Dana. Fora isso, 
o Brasil teve ainda Luciano Candisani 

como representante entre os jurados 
na categoria Natureza. O grande ven-
cedor geral, com a Foto do Ano, foi o 
turco Burhan Ozbilici com o incrível 
flagrante do assassinato do embaixa-
dor russo na Turquia durante a aber-
tura de uma exposição.

as gêmeas heloísa 
e heloá, no colo da 

mãe, nasceram com 
microcefalia causada 

pelo vírus da zika
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Lalo de Almeida se surpreen-
deu quando cerca de dez dias an-
tes da divulgação recebeu um e-mail 
da organização do World Press Pho-
to pedindo arquivos em RAW – in-
dicativo de que teria chegado à fi-
nal. A mensagem que anunciava o 
segundo lugar na  categoria Temas  
Contemporâneos foi recebida de sur-

presa quando ele estava em Tabatin-
ga (AM) produzindo outra reportagem.

Lalo acumula passagens pelo jor-
nal O Estado de S. Paulo e revista Veja, 
e hoje atua como colaborador dos jor-
nais Folha de S.Paulo e The New York 
Times. Pela Folha, participou em 2016 
de uma série de reportagens espe-
ciais multimídia sobre o vírus da zika. 

Ele fez todas as imagens e os ví-
deos de quatro reportagens, que tra-
çaram desde a origem da doença em 
Uganda e Senegal, na África, passan-
do pelo tratamento das vítimas em 
Recife (PE) e Campina Grande (PB), às 
medidas para o combate do mosquito 
transmissor, o Aedes aegypti. A série 
premiada é composta por dez fotos. 

Lalo de almeida 
acompanhou a rotina de 
crianças que nasceram 
com microcefalia


