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REPERCUSSÃO.

Para Josué Marcos de Oliveira Brazil, diretor do Departamento de Comunicação Social
da Unitau (Universidade de
Taubaté), cadernos especiais
são importante ferramenta de
informação qualificada.
“Uma informação que vai
além da superfície dos fatos
e revela para a sociedade aspectos e nuances nem sempre

DOCUMENTO
Caderno especial lançado por OVALE para
aprofundar temas e investir em reportagens
investigativas. Chega à
edição de número 100.

percebidos de forma clara e
completa. Iniciativas como
essa de OVALE trazem grande
contribuição a nossa região.”
“A iniciativa de OVALE é
muito oportuna. Investir em
jornalismo propositivo, analítico e aprofundado é um
grande serviço aos leitores e à
sociedade”, disse o professor
e colunista Carlos Alberto Di
Franco, especialista em comunicação.
Eduardo Jorge de
Brito Bastos, pre-
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JORNALISMO
Documento é resposta de OVALE para a
ameaça das fake news,
que exige mais jornalismo, reportagens,
investigação e debate.

sidente da FVE (Fundação
Valeparaibana de Ensino),
destacou o caderno como uma
contribuição para a comunidade da região.
“Qualidade gráfica alinhada
à competência jornalística e
credibilidade, sem dúvidas,
são ferramentas poderosas de
comunicação e informação no
combate a esse mal do século
chamado fake news.”
Eliane Freire de Oliveira,
coordenadora do Curso de
Jornalismo da Unitau, dis-
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CADERNO
Suprassumo editorial
do jornal, Documento
OVALE é produzido
pelo Núcleo de Jornalismo Investigativo e
Grandes Reportagens.

se que o jornal “prova a importância das reportagens investigativas em trazer à tona
fatos e seus desdobramentos
de maneira a cumprir uma das
responsabilidades sociais do
Jornalismo, o de transformar a
realidade por meio de versões
transparentes e baseadas em
fontes fidedignas”.
Jornalista e diretor executivo
da ANJ (Associação Nacional
de Jornais), Ricardo Pedreira
vê o jornalismo -- e OVALE
-- cumprindo seu “papel exemplar de informar”.
“O papel do jornalismo profissional, de qualidade, é levar a melhor informação
possível aos cidadãos,
em qualquer situação.
A informação correta, bem apurada,
contextualizada,
editada com
recursos,
qualidade
e ética”.

MISSÃO
do jornalismo
E“Papel
profissional é levar a
melhor informação
possível aos cidadãos”.
Ricardo Pedreira
Diretor executivo da ANJ
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PÁGINAS
especiais é o recorde
em uma única edição do
Documento OVALE, com tema
‘Vale do Silício brasileiro’

