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GLOBAL

do GNI (Google News Iniciative), do Google, financiamento
a jornalística durante a pandemia do novo coronavírus

Divulgação

Conteúdo. OVALE acumula
mais de 70 milhões de
visualizações entre os meses
de março e junho, período de
quarentena contra a Covid-19;
jornal lidera nas mídias
impressas e online.
Divulgação
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OVALE

+ JORNALISMO

Líder no mercado
editorial da região, no
impresso e no digital,
OVALE foi um dos 380
selecionados no Brasil

Todo o valor destinado
aos veículos deve ser
investido na produção
de mais conteúdos
jornalísticos.

OVALE foi um dos veículos selecionados no Brasil. Ao todo,
o país teve 380 iniciativas contempladas no programa.
+ JORNALISMO.

O jornal foi selecionado pelo
Google, recendo financiamento de US$ 15 mil (aproximadamente R$ 80 mil) para investimento exclusivo no reforço da
cobertura jornalística, que tem
sido destaque com sucessivos
recordes de visualização.
Foram mais de 72 milhões de
visualizações entre março e junho. “OVALE está em contínua
revolução. Nunca produzimos
tanto, nunca fomos tão lidos. O
jornal cumpre o seu papel, seja
nas páginas impressas ou digitais, informando com precisão,
independência, ética, pluralismo e olhar crítico, independentemente da plataforma”, disse
Guilhermo Codazzi, editor-chefe de OVALE.
“Em meio à pandemia da Covid-19 e da epidemia de fake
news, OVALE é o farol de liberdade e credibilidade que ajuda a
guiar a sociedade em direção a
um porto seguro chamado verdade”, completou.
FUNDO.

No total, o Google vai contribuir com mais de 5.300 pequenas e médias redações em
todo o mundo.
Diante dos desafios enfrentados pelo ecossistema mundial
de notícias devido ao surto de
Covid-19, o GNI contribuirá
com “organizações de notícias
que produzem conteúdo origin a l para comunidades locais
em todo o mundo”.
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EE“Conectado,
de OVALE recebe
informações de
qualidade em todas
as plataformas”.
Caíque Toledo
Editor de Conteúdo de OVALE
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MIL
veículos de imprensa
inscreveram-se no
programa de apoio à
atividade jornalística

