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Nascimento

14 de setembro de
1955 (58 anos)
Arad, Romênia

Nacionalidade

brasileiro

Ocupação

Jornalista

Alon Feuerwerker (Arad, Romênia, 14 de setembro de 1955) é um jornalista brasileiro. É analista político e de
comunicação. É responsável pelo Blog do Alon, na rede desde 2005 [1].
De 1958 a 1960 morou em Israel. Está no Brasil desde 1960.
Nos anos 1970 foi um dos líderes do movimento estudantil contra a ditadura [2]. Entre 1978 e 79 foi presidente do
Centro Acadêmico “Oswaldo Cruz” da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Entre 1979 e 80 foi
vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, na primeira diretoria após a reconstrução da entidade estudantil,
colocada na ilegalidade pelo regime militar dos anos 60.
De 1977 a 1981 foi militante e dirigente estadual em São Paulo do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), então
clandestino.
Começou no jornalismo profissional em 1980, como free-lancer do semanário de esquerda independente Movimento,
comandado pelo jornalista Raimundo Rodrigues Pereira. De 1982 a 86 trabalhou no semanário Voz da Unidade, do
Partido Comunista Brasileiro, onde foi editor de Política e editorialista. Militou no PCB de 1981 até o início dos anos
90, quando o partido se transformou no PPS (Partido Popular Socialista). Em dezembro de 1982 foi preso quando a
Polícia Federal invadiu o local onde seria realizado o Congresso pela legalização do PCB , então ilegal.
De 1986 a 93 trabalhou na Folha de S.Paulo, onde foi editor de Economia, de Opinião e de Esportes, repórter
especial e secretário de Redação. Em 1992 comandou interinamente a Sucursal de Brasília. Foi também diretor da
Agência Folha e da Folha da Tarde. Em 1991 uma entrevista sua com o então presidente Fernando Collor, que
processava a Folha de S.Paulo na ocasião, foi incluída no livro "20 textos que fizeram história", publicado pelo
jornal.
Em 1994 foi assessor do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) ao governo de São Paulo, José Dirceu.
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Entre 1994 e 95 foi chefe do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Santos (SP), na gestão do prefeito
David Capistrano (PT).
Entre 1996 e 97 foi editor-executivo do Brasil OnLine (BOL, do Grupo Abril). De 1997 a 2002 foi Diretor de
Desenvolvimento e Atendimento , Diretor e Vice-Presidente Comercial do Universo Online (UOL) [3]. Em 2001
venceu o IBest de Comércio Eletrônico com o Shopping UOL (Júri Popular).
Entre 2000 e 2001 foi professor de Jornalismo Online da Escola de Comunicação Social Cásper Líbero [4], que lhe
deu o Título de Notório Saber em Jornalismo. Em 2000 recebeu da revista Exame a menção como um dos "100 mais
da Indústria de Alta Tecnologia no Brasil" [5].
No início de 2002 foi assessor de imprensa da prefeita Marta Suplicy (PT), de São Paulo. Em meados daquele ano
foi contratado como coordenador de imprensa [6] da campanha de José Serra (PSDB) à Presidência da República.
Entre 2003 e 2004 foi chefe de Comunicação na liderança do governo de Luiz Inácio Lula da Silva na Câmara dos
Deputados, com o deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP). Entre 2004 e 2005 foi subchefe de Assuntos Parlamentares [7]
na Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais da Presidência da República, com o ministro Aldo
Rebelo. No cargo, recebeu em 2004 a Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico da Força Aérea Brasileira.
Entre 2005 e 2006 foi repórter especial de Política do jornal Correio Braziliense, período em que lançou o Blog do
Alon.
Entre 2006 e 2007 foi consultor de empresas para análise de conjuntura e estratégias de comunicação. De 2007 a
2011 foi colunista político do Correio Braziliense, no qual comandou a editoria de Política até abril de 2009. Em
agosto de 2011 recebeu o Prêmio Engenho de Comunicação [8] como melhor coluna política da imprensa.
Entre outubro de 2008 e março de 2011 apresentou o Jogo do Poder, programa de entrevistas na rede de TV CNT .
Entre 2012 e 2014 dirigiu a FSB Comunicações [9] em Brasília.
Em março de 2009 ingressou com petição junto ao Supremo Tribunal Federal para ser admitido como amicus curiae
[10]
no julgamento do Recurso Extraordinário 511961 [11], sobre a necessidade de diploma de jornalismo para o
exercício da profissão de jornalista. A petição foi indeferida, mas no julgamento do caso, em 17 de junho de 2009, o
Supremo decidiu que não é necessário diploma universitário de jornalismo para se exercer a profissão de jornalista
[12]
. O caso de Alon Feuerwerker foi citado pelo ministro Gilmar Mendes, relator, no voto vencedor .
Entre 2010 e 2011 foi diretor da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).
Em 2012 recebeu do Exército Brasileiro a Medalha do Pacificador [13].
[1] http:/ / revistaepoca. globo. com/ Revista/ Epoca/ 0,,EMI17126-15224-2,00-OS+ BLOGS+ NACIONAIS+ QUE+ VOCE+ NAO+ PODE+
PERDER. html
[2] https:/ / www. evernote. com/ shard/ s11/ sh/ 2da49a86-ada6-43c6-8717-192c524c7c1b/ 40dd0e8039507eab4af85a35e87577d9
[3] http:/ / info. abril. com. br/ edicoes/ 176/ arquivos/ 2362_1. shl
[4] http:/ / www. observatoriodaimprensa. com. br/ artigos/ da05032000. htm
[5] http:/ / info. abril. com. br/ edicoes/ 176/ arquivos/ 2362_1. shl
[6] http:/ / www1. folha. uol. com. br/ folha/ brasil/ ult96u40601. shtml
[7] http:/ / noticias. uol. com. br/ ultnot/ 2004/ 02/ 18/ ult1928u35. jhtm
[8] http:/ / www. engenhocriatividade. com. br/ paginas/ noticias_01. php?news_code=498
[9] http:/ / www. fsb. com. br
[10] http:/ / www. conjur. com. br/ 2009-abr-02/ supremo-discute-admissao-pessoa-fisica-amicus-curiae
[11] http:/ / www. stf. jus. br/ portal/ processo/ verProcessoAndamento. asp?numero=511961& classe=RE%20& origem=AP&
tipoJulgamento=M& recurso=0
[12] http:/ / www. stf. jus. br/ portal/ cms/ verNoticiaDetalhe. asp?idConteudo=109717
[13] http:/ / www. exercito. gov. br/ c/ document_library/ get_file?uuid=fbd33210-69a5-4476-88d3-03d0e1ec9467& groupId=16541
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Ligações externas
•
•
•
•

Blog do Alon (http://www.blogdoalon.com.br)
@AlonFe no Twitter (http://www.twitter.com/AlonFe)
Blog do Alon no YouTube (http://www.youtube.com/blogdoalon)
Os 80 blogs nacionais que você não pode perder - ranking da Revista Época (http://revistaepoca.globo.com/
Revista/Epoca/0,,EMI17126-15224-2,00-OS+BLOGS+NACIONAIS+QUE+VOCE+NAO+PODE+
PERDER.html)
• Memória, Medo e Liberdade - Reportagem sobre o Movimento Estudantil dos anos 70 - Revista Teoria e Debate
de setembro de 1997 (http://www.fpabramo.org.br/o-que-fazemos/editora/teoria-e-debate/
edicoes-anteriores/memoria-medo-e-liberdade)
• Referência ao jornal Voz da Unidade, do Partido Comunista Brasileiro, no Cedap - Centro de Documentação e
Apoio à Pesquisa da Universidade Estadual Paulista - Unesp (http://www.assis.unesp.br/cedap/
cat_periodicos/popup3/voz_da_unidade.html)
• Abraji - Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (http://www.abraji.org.br)
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