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jornalista . diagramador . designer

gustavo.vann@gmail.com
(51) 99301.9715
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PR2 Produção e Comunicação Ltda.
Pesquisa, produção e edição de programas de rádio

Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul
Diagramação do informativo trimestral

Correio Brigadiano Editora Jornalística 
Redação e diagramação 

Sind. dos Prof. do Ensino Privado do RS – Sinpro/RS
Assessoria de imprensa e redação

Secraso/RS
Assessoria de Imprensa, clipagem, reportagem e fotografia

Jornal do Comércio (emprego atual)
Diagramação diária do jornal - Novembro/2007 até hoje - Chefe da Diagramação

Federação Israelita do Rio Grande do Sul
Elaboração do projeto gráfico da Revista Sababah e  diagramação 

Colégio Israelita Brasileiro
Aulas sobre jornalismo, elaboração de materiais 

Campanha Política – Dep. Fed. Jose Luiz Stédile
Assessoria de imprensa, criação de peças publicitárias e diagramação de informativos

Jornal Mente Corpo
Criação do novo projeto gráfico, diagramação e redação  

Jornal A versão dos jornalistas - Sindicato dos Jornalistas
Diagramação (freelancer)

Informativo interno da Mundial S.A. 
Diagramação (freelancer)

Sindicato dos Enfermeiros no RS 
Assessoria de Imprensa, Diagramação e social media (freelancer)

Interna Projetos Editoriais
Diagramação (freelancer)

Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do RS
Assessoria de Imprensa e diagramação de materiais publicitários

Clube Hebraica-RS
Produção, edição, reportagem do programa de TV da instituição (freelancer) e social media

Agência Publicon
Atualização/monitoramento de redes sociais/social media/criação de peças gráficas

90%

InDesign

60%

Photoshop

50%

Illustrator

60%

Sony Vegas

40%

Corel Draw
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Cobertura de Torneio de Futebol Feminino – Correio Brigadiano - Lavras do Sul/RS - 
2005

Prêmio O Sul, Nacional e Os Livros – Categoria: Jornalismo Cultural - Equipe do 
Jornal Extra Classe – 2005

Organização de Aula Inaugural com o Jornalista Caco Barcellos - Equipe do Sinpro/
RS – 2006

Elaboração de material para campanha do candidato a deputado federal Jose Luiz 
Stedile 4080 – 2010, bem como assessoria ao candidato em diversos eventos 

Vencedor do concurso interno do Jornal do Comércio para a criação de logomarca 
relativo aos 80 anos do veículo

Nova logomarca do Jornal do Comércio, referente aos 80 anos da empresa, através 
de concurso interno entre funcionários. 

Criação do serviço de escalação de times na editoria de Esportes no Jornal 
do Comércio, através da observação de que não havia como identificar, facil e 
rapidamente, o elenco dos times e o resultado da partida, além de ser um grande 
jornal que não dispunha de tal serviço.

Alterações do novo projeto gráfico do Jornal do Comercio, em 2012

Atuação como chefe substituto em período de férias do editor do setor

Nomeado chefe da diagramação do Jornal do Comércio em dezembro de 2016

Portfólio no Issuu: 
issuu.com/ 
gustavo.van

Perfil no LinkedIn: 
linkedin.com/in/ 
gustavovann

Perfil no facebook: 
facebook.com/ 
gustavo.vann
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