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Na próxima quarta-feira, 22/04, às 18 horas, a Coppe/UFRJ promove debate sobre 

“Internet e Ética”, com a participação dos jornalistas Glenn Greenwald, do site The 

Intercept Brasil, e Pedro Doria, colunista do jornal O Globo e cofundador do Canal 

Meio. Esse será o quarto debate do Fórum Virtual “O Brasil após a pandemia”, mediado 

pelo professor da Coppe, Luiz Pinguelli Rosa. Assista e participe do debate, ao vivo, 

pelo Facebook da Coppe – https://www.facebook.com/coppe 

 

O Fórum Virtual promovido pela Coppe tem como objetivo discutir propostas e 

alternativas para o país superar os impactos decorrentes da pandemia causada pelo 

coronavírus. Saiba mais sobre o Fórum Virtual da Coppe: https://bit.ly/3coOXdp 

 

 

Glenn Greenwald   

 

Jornalista, escritor e advogado, Glenn Greenwald  é editor da publicação on-line The 

Intercept, criada por ele em 2013. Foi autor, com Laura Poitras, da reportagem 

publicada em 2013 pelo jornal The Guardian sobre os arquivos vazados por Edward 

Snowden, que revelou a existência dos programas secretos de vigilância global da 

Agência de Segurança Nacional (NSA) dos Estados Unidos. A reportagem rendeu ao 

jornal britânico o Prêmio Pulitzer de jornalismo, em 2014, e foi tema do documentário 

Citizenfour, agraciado com o Oscar de melhor Documentário em 2014.  

 

Greenwald foi destacado pela revista americana Foreign Policy, em 2013, como um dos 

100 principais pensadores globais. É autor de quatro livros entre os mais vendidos do 

New York Times na seção de política e direito. Seu livro mais recente, No Place to Hide 

(Sem Lugar Para Se Esconder), descreve o estado de vigilância implementado pelo 

governo americano e seus aprendizados durante as reportagens sobre os documentos 

vazados por Edward Snowden. 

 

Foi o primeiro estrangeiro contemplado com o Prêmio Esso de Reportagem, em 2013, 

com o trabalho “Na mira dos EUA”, publicado no jornal O Globo. 

 

Pedro Doria 

 

Jornalista e escritor, Pedro Doria é colunista dos jornais O Globo e Estado de S.Paulo e 

comentarista da rádio CBN. Ao longo de sua carreira dirigiu algumas das principais 

redações do país. É fundador da newsletter Meio, que resume e analisa, diariamente, os 

acontecimentos, considerado um dos veículos mais influentes da internet brasileira.  

 

Em 2015, foi agraciado com o Prêmio Comunique-se, na categoria melhor jornalista de 

tecnologia, e com o Prêmio Especialistas, na mesma categoria. Liderou a equipe do 

jornal O Globo que venceu o Prêmio Esso de Melhor Contribuição à Imprensa, em 

2012.  Recebeu também o Prêmio Caixa de Reportagem Social, o Bobs, da rede alemã 

Deutsche Welle, e o Best Blogs Brazil na categoria política. 

https://www.facebook.com/coppe/posts/3086971211365646
https://bit.ly/3coOXdp
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