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CREDIBILIDADE
Com jornalismo independente, crítico, apartidário e plural,
OVALE é líder na produção de
conteúdo jornalístico na região.

a onda das fake news, a praga das notícias falsas
ção; jornalismo é farol e luz contra obscurantismo
Principal referência jornalística da região, OVALE reforça
sua cruzada contra a onda das
fake news. O jornal lança dois
novos serviços para ajudar os
leitores a identificar o que é
verdade e o que é mentira.
Neste final de semana, o jornal lança o ‘Verifica OVALE’,
uma área no site do jornal especializada em desmascarar
fake news, com um serviço de
checagem de informações.
Também vai lançar o programa ‘Escola de Notícia’, que
contará com série de vídeos
explicando, didaticamente, o
papel do jornalismo, o que são
fake news e como identificar

uma notícia falsa.
Trata-se de um produto voltado ao público de escolas, como
alunos e professores, que com
frequência recorrem a OVALE
para palestras e aulas sobre o
tema, porém também serve aos
leitores em geral.
“Há uma guerra em curso,
uma guerra entre informação
e desinformação, luz e sombra,
verdade e mentira, fato e boato. O jornalismo é o melhor remédio contra a essa epidemia
de fake news que, como fica
claro no caso da pandemia,
tem efeitos devastadores em
nossa sociedade”, disse o editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi.

O serviço estará disponível
nas redes sociais e plataformas
digitais do jornal, e também vai
ser encaminhado a escolas. É
uma espécie de extensão do
trabalho de palestras que o veículo vem fazendo com estudantes da região.
“Verifica OVALE, serviço de
checagem de fake news, é uma
excelente iniciativa, sobretudo
em tempos de coronavírus. Informação falsa ou contaminada
pode não apenas enganar, mas
matar e envenenar. Informação
de qualidade é o melhor antídoto contra a mentira”, disse Carlos Alberto Di Franco, doutor
em Comunicação pela Universidade de Navarra.

.

MULTIPLATAFORMA
Moderno, jornal leva informações de qualidade em todas as
plataformas, sempre com sua
isenção e credibilidade.

