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U

ma das mais novas contratações do jornalismo
da Rede Globo atende
pelo nome Izabella Camargo.
Paranaense de Apucarana, ela
passou a integrar o time de belas jornalistas da previsão do
tempo da emissora. Izabella
também apresenta as notícias
de São Paulo, durante o jornal
Bom Dia Brasil, junto dos competentes Chico Pinheiro e Renata Vasconcellos.
Determinada a lutar pelo que
quer, Izabella desembarcou no
mundo do jornalismo para não
sair mais. Formada em jornalismo pela Universidade São Judas Tadeu e pós-graduada em
Marketing e Comunicação pela
Cásper Líbero, em 16 anos de
profissão, começou a delinear
sua carreira na Band, onde em
quase três anos de casa trabalhou como apresentadora,
substituindo a âncora Ticiana
Villas Boas nas férias e aos sábados, no Jornal da Band, além
de produzir matérias para o
Jornal da Noite, Jornal da Band
e Primeiro Jornal.
Na emissora, Izabella conseguiu se sobressair muito bem.
Em 2011, ficou entre as 10 finalistas do Prêmio Esso de Jornalismo pela série especial “Vizinhos do Crack”, recebendo
menção honrosa. Antes de ir
para a frente das câmeras,
também construiu uma sólida
carreira no rádio, sendo voz da
Rádio Sulamérica Trânsito e
apresentadora na Energia 97 e
Jovem Pan.
Esse currículo a impulsionou
para, em maio de 2012, passar a
integrar o time de jornalistas na
Rede Globo. Hoje, todos conhecem e reconhecem seu carisma,
competência e profissionalismo.
“Entrei para a equipe da Rede
Globo para uma vaga de repórter. A TV estava precisando de
alguém para substituir as apresentadoras do mapa tempo nas
férias delas. Fui chamada para
ocupar essa vaga. Ser substituta
das meninas é uma alegria porque me aproximo de um assunto
super importante para grande
parte da população. Principalmente das que dependem da
nossa previsão para plantar e
colher”, ressalta.
Izabella conta que sempre
sonhou em despontar no cenário televisivo. “O sonho era de
integrar a equipe, e começou
quando me tornei repórter na
Band. Só ali comecei a pensar
em como seria trabalhar em
uma emissora maior e que po-

Divulgação

“Trabalho para a
sociedade, e
quanto mais eu
estiver afinada com
o que o público
quer, melhor será o
resultado do meu
trabalho”, enfatiza
a jornalista

O tempo de Izabella
Com passagem pelas maiores emissoras de TV do
País, a apucaranense Izabella Camargo vem construindo
uma sólida carreira no telejornalismo

deria me oferecer mais desafios. Quando apresentava o
Band News TV tinha o sonho de
apresentar os jornais da Globo
News. Depois essa vontade foi
substituída”, revela.
Sua relação com a TV é, segundo a ela, de extrema admiração. Ela adora o imediatismo e a
informalidade que o veículo lhe
permite, e, como todo profissional inquieto, se preocupa com a
opinião do espectador sobre
seu trabalho. É através do uso
das redes sociais que a jornalista responde a sugestões, críticas e avaliações. “Trabalho para
a sociedade, e quanto mais eu
estiver afinada com o que o público quer, melhor será o resultado do meu trabalho”, avalia.
Ela considera que hoje o espectador, com maior poder de
participação, deixa de ser passivo e, com isso, influencia a rotina de trabalho. “Já fiz dezenas
de pautas sugeridas por pessoas que não conheço pessoalmente. Estou disposta a ouvir e
a me adaptar às mudanças que
estão acontecendo.”
Filha única de um professor e
uma empresária, Izabella, que
em fevereiro último completou
32 anos, fez boa parte de seus
estudos em Jandaia do Sul e
Apucarana. A jovem, que cresceu no sítio, em meio à natureza
e ao mundo agrícola da família,
carrega desde pequena princípios que prezam pela valorização de coisas simples.
Sempre que o tempo permite, é em Jandaia do Sul que ela
se revigora. “Vou sempre que
posso. E sempre é aquela correria para ver a família e os amigos. Sempre volto para São
Paulo com a sensação de que
não consegui ver metade das
pessoas que eu gostaria. É no
interior, com minha família, que
recarrego as baterias. Amo minha casa no meio do mato, o
sol, as folhas, o cheiro do eucalipto. Além da minha família,
gostaria de estar mais perto
também de amigas que moram
aí”, confidencia.
Caminhando para 20 anos de
uma carreira já consolidada, Izabella ainda se emociona com as
notícias divulgadas por ela. “Vá-

rias vezes me emocionei. Lembro de uma reportagem que
mostrava uma mãe que tinha
doado os órgãos da filha que tinha morrido engasgada com
uma semente de uva. Quando a
matéria terminou e eu tinha que
retomar o jornal, estava com os

olhos cheios de lágrimas. Somos humanos. Podemos disfarçar na maioria das vezes, mas a
emoção está ali. No SPTV cobri
alguns incêndios e nos links
sempre estou encharcada de
emoção”, confessa.
Comparando seus desafios

diários como repórter a uma
gincana, onde há várias tarefas
em um tempo determinado e
com vários fatores externos que
podem atrapalhar, tais como
trânsito, chuva, sol, vento, barulho, intolerância, violência e até
mau humor, a paranaense acre-

dita estar no melhor dos mundos. “Estou muito feliz. A TV tem
muitos produtos e dedico a
mesma energia para todas as
oportunidades, seja nos jornais
locais, nos de rede, na previsão
do tempo. Tudo é aprendizado.
Enquanto eu estiver aprendendo estarei inspirada.”
E para o futuro? “Todos temos um caminho a percorrer.
Ninguém faz nada sozinho e
adoro trabalhar em equipe. Por
isso, espero poder trabalhar em
bons projetos, com pessoas
que estejam em sintonia com
meus valores. Sonho em trabalhar no Rio de Janeiro. Depois
disso os sonhos vão se renovando”, projeta.

