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CREDIBILIDADE RIGOR NA APURAÇÃO DAS NOTÍCIAS É APONTADO COMO MELHOR REMÉDIO CONTRA AS FAKE NEWS

IMPRENSA

Covid-19: capas e especiais
são destaques na cobertura

vem fazendo
EE“Imprensa
um trabalho excepcional.
A boa informação nessa
crise é fundamental”.
João Doria
Governador de São Paulo

Inovador, OVALE chama a atenção com capas, ações de responsabilidade social e de
conscientização dos milhares de leitores , como o Documento OVALE sobre a pandemia
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

RESISTÊNCIA

Em meio à pandemia do novo
coronavírus, associada à epidemia das fake news, a informação é um remédio vital.
Nesse contexto, a cobertura
jornalística de OVALE tem se
destacado em meio à pandemia, que já vitimou mais de 57
mil pessoas no planeta.
O jornal chama a atenção
com capas, ações de responsabilidade social e ações de
conscientização aos milhares
de leitores, como o Documento OVALE dedicado à Covid-19, que será relançado.
“Em momentos de crise, enquanto alguns se deprimem,
outros se energizam. É exatamente o que acontece com
este jornal. Vamos aprender,
vamos nos reinventar e vamos sair desse momento
mais serenos e fortes do que
quando entramos”, disse o diretor-presidente de OVALE,
Fernando Salerno.
“O jornal cumpre o seu papel
e dá acesso livre a todo o conteúdo digital sobre o combate
ao coronavírus. A informação
com credibilidade é o principal remédio contra a epide-
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vendo uma
EE“Estamos
intolerância muito
grande com o exercício
do jornalismo”.
Ricardo Pedreira
Diretor executivo da ANJ

Rogério Marques/Arquivo OVALE

Jornalismo. Parque gráfico de OVALE, localizado em Taubaté; jornal terá superedições durante a crise

mia de fake news que agrava
a pandemia e coloca vidas em
risco”, disse o editor-chefe de
OVALE, Guilhermo Codazzi.
“Enquanto os cientistas trabalham na procura pelo remédio contra o coronavírus,
a principal vacina contra essa
pandemia é a informação”, disse Cleber Mata, Secretário de
Comunicação do Estado.
Professor de Ética Jornalística, Carlos Alberto Di Franco
diz que a “imprensa de qualidade é um serviço essencial”.
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JORNAL

OVALE cria superedições de fim de
semana e turbina plataformas digitais
EDIÇÃO. OVALE vai criar superedições de fim de semana e
suspender temporariamente,
até 30 de abril, as edições nos
dias úteis para colaborar no
enfrentamento ao coronavírus,
em conformidade com orientações da OMS (Organização
Mundial da Saúde). A medida,
que visa reduzir o fluxo de
pessoas durante a pandemia
da Covid-19, está em consonância com outros grupos
editoriais, como a Editora

Globo e o Lance! A suspensão
temporária começa a partir deste fim de semana (4 e 5 de abril)
e vale até o próximo dia 30.
Nesse período, além de turbinar
as edições impressas aos finais
de semana, OVALE intensificará
a produção de conteúdo nas
plataformas digitais, com 100
novas matérias diárias, além
de mais infográficos e novos
colunistas, atendendo a grande
demanda por informação de
qualidade. É mais jornalismo.
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+ VISUALIZAÇÕES
Jornal atingiu recorde
de visualizações em
suas plataformas digitais, com mais de 13
milhões em março.

+ JORNALISMO
Além de turbinar as
plataformas online,
OVALE cria agora
superedições para os
finais de semana.

100matérias
ANovas
diárias terá OVALE nas
plataformas digitais, além
de mais conteúdo nas
superedições.

