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Protrcolo

rcrp.r o"Pê9JBTo DE, DE,CRETO LE,GISLATIVO N"2L, DE 2021,
ptoponente: Veteadot Alécio Espínola/PSC)

outofgâ do Título de cidadã Benemérita de

Cascavel à Senhora Matara Bastianello.

A Càmara Municipal de Cascavel, Estado do Parunâ, apÍoyài

Art. 1" Este Decreto Legislativo outoÍga o Título de Cidadã Benemérita de Cascavel à
Senhota Maían Bastianello.

Lrt.2" Este Decreto Legislativo entÍa em vigot na data de sua pubücação oficial.

Palâcío José Neves F 69" aniversário de Cascavel.
Cascavel, 6 de outubro de 2027

Justificação

Maiara Bastianello, casca foi professora de Inglês na New York Schooll de 2001 a 2006.
Formou-se na Univel em Comunicação Social, tornando-se bachael em Jornaüsmo, rros anos de 2003
a 2006. De fotma a engrandecer o conhecimento prof,ssional, fez pós-graduação em Assessoria de

Imprensa, também pela Centro Universitário Univel.

Foi tepórter do Grupo Catve de Comunicação de janeiro a novembro de 2007

Em março de 2008 assumiu uma vagà de trainee no Grupo Bandeirantes de Comunicação,
emissora nacional. Repóter dos jotnais do dia, aptesentadora do Giro de Notícias. Âtuou na
ptodução dos progtamas Brasil (Jrgente, Márcia, paem Pode Mais, Dia a Dia. Atuou também nas tádios
do grupo (R.ádio Trânsito, Rádio Bandefuantes e Band FM). E não cansa de dizer que o que ajudou ela

múto nesse período como trainee do Grupo de Comunicação foi o fato de ter conhecimento do
Inglês (auxiüou múto). Foi trainee até setembro de 2008.

Repórter-âncora da Rádio BandNews desde setembro de 2008

Começou na BandNews FM assim que o pÍogÍama de Trainee terminou. Sua primeira função
foi na produção geral e também no pÍogÍama do apresentador Boris Casoy, responsável por colocar
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no aÍ entrevistados como a entáo minisúa da Casa Civil, DilÍna Rousseff. Ao longo,do tempo, foi
alçada ao posto de repórter, àncora dos jornais aos fins de semana e apresentadota do E Brasil que Não
Acaba Mais, ao lado de Marcelo Duarte. Ho)e, Maiat^ at:ua em divetsos setoÍes da redaçáoi p^tt^,
produção das próprias matérias, repoÍtagem e também edição. Também faz traduções simultâneas do
inglês em casos de cobetturas ao vivo de notícias internacionais.

Como repótter, entÍe outÍos trabalhos, esteve na cobettuta especial da tzgéüa da Boate Kiss,
em Santa Maria,2}l3.Também enconüou o tio do menino de 3 anos que foi fotogtafado morto nâs

areias da Turquia.

Na produção, Ievou ao ar fam)Eares do único ameticano a bordo do voo da Malaysia Âirlines,
que desapareceu, em matço de 2014.

Em julho de 2079 passou 
^ ^tvàt 

Íro pÍogÍama Bora SP como vídeo repótter. E desde abril de

2020 passou a 
^ítàr 

também como apresentadora do Bora SP.

Conqústas como repórter

. Prêmro CNBB de Jornalismo

. Melhor repórter de rádio - Prêmio Landell de Moura de Radiojornalismo

. Ptêmio Estácio de Jornaüsmo em Educação

. 20" Prêmio Abtelpe de Jotnalismo

. Ptêmro Pfrzer de Saúde Catdiovasculat

Dessa forma, é notório como a iotnaüsta Ma:o;ta Bastianello enobrece e eleva o nome do nosso
Município de Cascavel, Brasil aforu. Competente, foi seleciotada para trabalhaÍ com outÍos grandes
nomes do Jornalismo Nacional.

Esperamos, pois, a aprovaçã.o deste Projeto de Decreto Legislativo, pàrr- que Poder Legislativo
e toda comunidade cascavelense possam reconhecet, de maneira o{tcial, os importantes e televantes

trabalhos da Jornalista.

Rua Pernambuco, 1843 - Centro - CEP 85810-021

Fone l45 l 3321-8800 - Fax l45l 3321-8881 - www,camaracascavel.pr.gov.br - e-mail:

Cascavel -

rt

t


