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MARCIO LUIZ BERNARDESCALVES 

Natural de Santos - São Paulo 

Formação acadêmica 
Bacharel em Comuni cação - Jornalismo 
Universidade Católica de Santos 
I di orna: Inglês/ conversação avançada 

Experiência na área portuária 

Partici pa 'çáo' direta na organização, coordenação e mediação de seminários portuai os em 
Santos, São Pado e Brasília, com a presença de ministros, governadores e autoridades da 
área. 

Visitas técnicas, para conhecimento e troca de experi êndi as, aos portos de Rotterdam, Le 
Havre, Los A ngel es/Long Beach, Houon, Genova, Barcelona, Inglaterra e China 
(Shanghá, Shenzhen, Dal ian, Ti anj n e Hong Kong). 

Membro do Cansai ho de Autoridade Portuária/Santos — CA P 
Nomeação por portaria ministerial publicada no dia 14 de maio de 2009 
Membro do Conselho de Administração da Codesp - Consad 

Experiência profissional 

Comunicação SuLial 

Jornal A Tribuna de Santos 



Com 114 anos de existência, circula na Região Metropolitana da Baixada Santista (Saltos, 
São Vicente, Cubata), Prá a Grande, Bertioga, Guaruj á, I tanhaárn, M ongaguá e Peruíbe), 
Litoral Norte de São Paulo, Vale do Ribeira, Estâncias H i dromi nerá s e São Paulo. Oferece 
noticiado regional, nacional e internacional, além de cadernos especiais como Jornal 
Motor, Turismo, Digital, Ciência & Meio Ambiente e Porto. 
O jornal integra o Sistema A Tribuna de Comunicação (SAT), que inclui a TV Tribuna 
(afiliada à Rede Globo), Radio Tribuna FM jornais Primei ramão Santos, Campinas e Vale 
do Paraíba, AT Revista (revista semanal), o portal A Tribuna Digital e o jorna Expresso 
Popular. 

Funçõesem A Tribuna 

Repórter, repórter especi ai de Esportes, secretário de redação e editor-chefe 
Responsabilidades manutenção de linha editorial, supervi 'são direta do trabal ho diário de 
produção e edição, relação' di reta com o público/leitor, gestão administrativa e empresarial , 
desenvolvimento de projetos especiais e partici pação di reta na pol [fica de relacionamento 
da empresa, palestras e apresentação de projetos. 
Obs.: acompanhanento di reto de publicação de página di ai a sobre o Porto de Santos e 
aositntos do setor. 

Jornal Expresso Popular 

Em formato tabl oi de, começou a circula em 2001. Direcionado para as cl assas C, D e E, 
tem enfoque nas áreas de Geral, Trabalho e Economia, Artes e Variedades, Polida e 
Esportes, além da prestação de serviços. 

Função no Expresso Popular 
Editor-chefe 

Responsabilidades concepção, desenvolvimento e implantação de todo o projeto, 
incluindo montagem de redação, treinamento e contratação de profissionais, ideal ização 
editorial e supervisão gráfica. 

AT Revista 

Publicação gemam] encartada em A Tribuna, com destaque para as áreas de saúde, 
comportamento, moda, bei ev_a e entretenimento. 

Função 

Editor-chefe: 
Responsabilidades: participação no processo de concepção do projeto, supervi si onamento 
de produção e acompanhamento do processo semanal de edição e finalização. 

A Tribuna Digital 

Portal com notícias em tempo real e versão digital de A Tribuna. 



Função: Editor-chefe 
Responsabilidades manutenção detinha editori ai e acompanhamento de processo de 
atual ização, á ém de criação de i ni ci ativas para amplia ai nterativi dada com os leitores. 

TV Tribuna 
Emissora de A Tribuna afiliada à Rede Globo de Td evi são 

Função: comentarista esportivo em transmissões ao vivo. 

Experiências em outros veículos 
Rádio Record de São Paulo 
Funções: repórter (cobertura diária do Santos Futebol Clube e participação direta nas 
transmissões de jogos). 
Rádio Baldei rantes de São Paulo 
Funções: repórter esportivo e comentarista esportivo (transmissões ao vivo). 
Outros trai hos: 

Coberturas internacionais 

Japão, H ong-K ong, Chi na Comunista, Chi na Nacional ista (Tá wai), Tá I ândi a, Israel , 
índia, França, Espanha, Itália, Estados Unidos, Argentina, Chile, Holanda, Colômbia, 
Jamaica, A rgenti na e Venezuela. 

Outras atividades 
Debates: coordenação" e mediação de debate políticos em períodos eleitoras, tanto no 
rádio como na televisão e i ntanet. 
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