
CONSELHO CURADOR – EBC
RESOLUÇÃO Nº 07/2014

Dispõe sobre a aprovação do 
Plano Editorial da Agência Brasil da EBC.

A  Presidenta  do  Conselho  Curador  da  EBC  –  Empresa  Brasil  de
Comunicação, no uso de suas atribuições legais e considerando deliberação tomada em
sessão realizada no dia 12 de março de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano Editorial da Agência Brasil produzido e apresentado
pela Diretoria de Jornalismo da EBC, nos termos do anexo desta Resolução;

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Brasília, 25 de junho de 2014
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Apresentação

Em  nome  de  uma  consciência  crítica  que  fortaleça  a  cidadania  da  sociedade

brasileira, este Plano Editorial se propõe a colocar em prática as diretrizes estabelecidas no

Manual de Jornalismo da EBC. Somente a Verdade, essa deve ser a maior inspiração do

trabalho dos profissionais da Agência Brasil para que o jornalismo público efetivamente

cumpra  seu  papel.  Ao  longo  deste  documento,  iremos  encontrar  os  fundamentos  e

parâmetros  que  vão  nortear  o  dia  a  dia  da  nossa  redação.  

O compromisso com a verdade, tão bem explicitado já no título do manual que rege

as  regras  do jornalismo da casa, assume, na Agência  Brasil,  um valor  inestimável  na

organização  e  orientação  de  nossas  equipes.  O  aperfeiçoamento  dos  fundamentos

estabelecidos  neste  plano  depende  da  forma  como  ele  será   incorporado  às  tarefas

cotidianas. Como todo processo em construção, este Plano Editorial é flexível, podendo ser

ajustado ao longo de sua execução, mas sem perder de vista as normas estabelecidas

pela Diretoria de Jornalismo.

Fundamentos

Este documento reafirma os princípios e valores expressos no Manual de Jornalismo

da EBC, vinculando à Agência Brasil, com nitidez, as mesmas razões para sua existência.

Por isso, reforçamos nosso compromisso com os enunciados a seguir:

- fomento à construção da cidadania, ao aperfeiçoamento da democracia e à participação 

da sociedade;

- garantia da expressão da diversidade social, cultural, regional e étnica e da pluralidade 

de ideias e de percepções da realidade e dos fatos;

- subordinação aos interesses da sociedade;

- observância dos princípios éticos no exercício do jornalismo;

- autonomia para definir produção e publicação de seus conteúdos.



 

Objetivos

A Agência Brasil atua na cobertura dos fatos de interesse da sociedade brasileira,

sob os parâmetros do Manual de Jornalismo da EBC. Seu público-alvo é formado pelos

usuários da internet em geral e pelo segmento estratégico dos profissionais que atuam em

veículos de comunicação. 

Trata-se de um serviço gratuito,  de livre acesso, que contribui  para a formação

crítica  das  pessoas  e  a  promoção  da  cidadania,  por  meio  da  informação  jornalística,

tratada com honestidade e exatidão.  

Parâmetros

Como nas demais plataformas da EBC, a Agência Brasil rejeita preconceitos,  contra

ou a favor, não embarga, não veta, não proíbe qualquer pauta ou notícia. Apenas exige

que  seja  corretamente  apurada  e  processada  e  esteja  abrangida  pelas  características

gerais dos seus objetivos.  

O equilíbrio nas coberturas é um valor inarredável, significando ponderação diante

do  peso  específico  de  cada  fato  ou  personagem,  na  hierarquia  de  importância  da

informação.

Fontes

–  O jornalismo da Agência Brasil deve buscar a pluralidade, ouvir fontes diversificadas,

necessárias  para  ampliar  as  interpretações  sobre  determinado  assunto,  provendo  o

cidadão de elementos para o seu discernimento.  Sempre que possível, a Agência Brasil

deve procurar novas fontes e opiniões sobre os fatos reportados. As opções de fontes

devem incluir a opinião do cidadão e dos movimentos sociais;

–  O  repórter  deve  ouvir  todos  os  lados  envolvidos,  principalmente  em matérias  que

contenham acusações e críticas;

– O jornalismo da Agência não deve reproduzir releases, a não ser que sua expedição seja

notícia.  Todas as matérias publicadas devem resultar de apuração e de reportagem. Os



releases devem ser considerados como sugestões de pautas e suas informações sempre

têm que ser checadas;

– A Agência Brasil não publica informações obtidas de fontes no anonimato ou utilizando o

“off”,  salvo  em  casos  excepcionais,  regidos  pelo  Manual  de  Jornalismo  da  EBC.  Na

Agência, o/a editor/a-chefe (que no caso tem o cargo de gerente) é quem decide sua

publicação, após consulta ao/à diretor/a de jornalismo;

– Antes de cobrir denúncia publicada em outro veículo de comunicação, a Agência Brasil 

procura entender os interesses conexos ao caso e, se optar por tratar do assunto, tem de 

citar a origem da notícia;

– A citação e/ou caracterização das fontes de dados e informações é obrigatória.

Em diversos casos a identificação deve ir além da citação apenas do nome da fonte. 

O Boletim Focus do Banco Central, por exemplo, é produzido a partir de levantamento de

previsões do mercado financeiro. Assim como neste caso, em vários outros, é necessário

explicar quem está fornecendo as informações. 

Procedimentos editoriais 

– O  caráter  objetivo  das  matérias  inclui  elementos  de  circunstâncias  dos  fatos,  que

favoreçam o entendimento de suas causas e consequências, visando prover o cidadão de

informações para apoiar o seu discernimento e senso crítico. Ou seja, uma matéria deve

ser  contextualizada.  A agregação de indicadores  pode contribuir  para a  percepção de

tendências, graus de eficácia e o funcionamento de instituições. São dados que ajudam a

compreender  qualquer  segmento  do  noticiário  –  seja  economia,   segurança  pública,

educação, meio ambiente etc.;

–  Com muita frequência um fato noticiado cobra suítes (do Aurélio:   Matéria com novas

informações sobre fato já noticiado anteriormente.),  exigindo novas perguntas e prospecções,

que nos permitem oferecer qualidade e prestar um serviço diferenciado ao cidadão. É

nossa obrigação identificar desdobramentos de uma notícia e fazer a cobertura do que for

relevante, incluindo abordagens inéditas sobre temas corriqueiros. Por exemplo, além das

notícias sobre a atuação da polícia, podemos expor o desempenho efetivo do seu trabalho

e seus resultados no Judiciário. Ou a falta de medições e de avaliações desses serviços.

Ou seja, a suíte é uma prática que deve ser permanente em nosso cotidiano, em todas as

áreas; 



–  Cada  página  interna  de  matéria  pode  ter  um  elemento  que  lhe  confira  leveza  e

funcionalidade,  tais  como fotos,  vídeos,  áudios  e  infográficos.  Por  isso,  o  editor  deve

sempre levar em conta o uso desses recursos;

– Nomes de empresas, instituições, produtos e pessoas não devem ser omitidos quando

forem parte da notícia. Não se deve usar o artigo indefinido: um jornal, uma revista, um

instituto de pesquisa, uma rede social, uma ONG ou um shopping, por exemplo. A omissão

de  nomes  só  pode  ser  justificada  por  força  de  lei,  por  justo  respeito  à  privacidade

(especialmente quando está em risco a dignidade), por questões de segurança da fonte,

por incerteza quanto à sua significação na notícia ou quando não for relevante. Sempre

que necessária a preservação da identidade de pessoa ou entidade, podemos optar pelo

uso de elementos qualificadores, necessários à informação, por exemplo: “..a dona de

casa, que pediu para não ser identificada, ...”; 

– No caso de fotos, onde a pessoa ou o local ou ambos não podem ser identificados, a

imagem deve  estar  sob  um ângulo  ou  sob  uma luz  que  impeça  a  identificação.  Em

respeito ao direito à privacidade, pode-se também optar pela não publicação da foto.

–  Sempre  que  possível,  as  matérias  devem incluir  links para  outras  reportagens  que

tratem de temas afins; 

–  A  Agência  Brasil  só  admite  publicar  palavrões  ditos  por  entrevistados  se  for

imprescindível  para  a  matéria.  Devemos  preferir  a  transcrição  do  trecho  em  que  o

entrevistado proferiu o palavrão usando abreviaturas e/ou iniciais;

– Em celebrações e datas ligadas à religião, a Agência faz matérias sem condicionar a 

pauta a preferências religiosas, mas ao porte e significação do evento como notícia;

–  A dinâmica de navegação no portal é concebida para melhorar os serviços aos usuários

e favorecer a sua presença nas ferramentas de buscas. Daí a conveniência do uso de tags

adequadas em matérias e fotos; 

– As matérias devem ser curtas e objetivas e se limitar a, no máximo, 4 mil caracteres.

Sempre  que  possível,  deve-se  organizar  as  informações  em  retrancas  vinculadas  ou,

excepcionalmente, em um espaço maior desde que autorizado pelo editor;

– Os conteúdos devem ser classificados em uma editoria determinada, de acordo com o

enfoque predominante.  Eventuais  dúvidas  quanto  à  definição  da  editoria  devem  ser

dirimidas por um dos editores executivos;

No caso de uma entrevista exclusiva, que mereça destaque a ponto de ser adotado o 

modelo pergunta/resposta (conforme negociação com a edição), esta será precedida de 



um breve perfil do/a entrevistado/a e um texto de contextualização. Em qualquer formato 

de entrevista, a edição deve estar atenta aos seguintes aspectos:

a. zelar pela preservação do pensamento do entrevistado/a;

b. eliminar respostas repetidas;

c. preservar a caracterização do entrevistado/a, mantendo suas expressões originais, mes-
mo que se torne necessário acrescentar alguma explicação em benefício da clareza. Por 
exemplo, quando um jurista usa expressões de difícil entendimento pela erudição ou 
quando uma pessoa simples usa termos que dificultem o entendimento da sua fala;
d. usar reticências quando o entrevistado/a não completar a frase/pensamento.

– A inserção de áudio e vídeo como parte dos serviços da Agência deve evoluir de acordo

com  a  absorção  de  tecnologia  que  favoreça  a  produção  própria  da  equipe  e  como

resultado da integração com as plataformas rádio e TV da EBC.

–  As  infografias  serão  utilizadas  para  complementar  as  informações  descritas  na

reportagem.  Devem facilitar  a  compreensão do  leitor  sobre  o  assunto  abordado,  com

exibição de gráficos  que permitam uma leitura  visual  e,  quando couber,  tendências  e

comparações, por exemplo. Portanto, não devem se limitar a ser uma figura ilustrativa.

– A postagem de flashes é um recurso para garantir ao usuário que a Agência Brasil está

atenta aos acontecimentos e ao fornecimento de informações em tempo real. Por decisão

do editor, devem ser alocados sob vinhetas visuais indicadas a seguir e conter as primeiras

informações  sobre  fato  relevante  e  premente  e  ser  compartilhada  com  as  demais

plataformas do jornalismo da EBC. Ao publicar informação urgente e em processo de

apuração, temos que cuidar para não gerar impactos indevidos pela falta de elementos.

Por exemplo, se informarmos que há um desastre ambiental na primeira postagem, temos

que incluir sua natureza (vazamento e óleo, incêndio em mata...), onde ocorre e se há

vítimas.  Na sequência da cobertura, a notícia é ampliada e migra para o espaço editorial

pertinente.

–  As  marcas  visuais  de  identificação  dos  flashes,  no  site,  terão  características  que

permitam a  rápida  distinção  que  a  notícia  em questão  é  extraordinária.  Conforme  a

informação, essas notícias poderão ser posicionadas sob as seguintes vinhetas:

a. Urgente - factual que, sem depender de contextualização, contém impacto e interesse

imediato. Por exemplo: uma catástrofe, algo inesperado com pessoa muito conhecida etc. 

b.  Plantão –  ocorrência  repentina  de  fato  que  estava  sob  acompanhamento  da

reportagem. Por exemplo: a Polícia Militar iniciou operação de reintegração de posse no

centro de São Paulo ou alguma medida decretada pela Justiça.

c.  Em cima da hora  -  fato marcante e repentino que provoca  inflexões  na linha  dos



acontecimentos, sem impactos dramáticos. Exemplo: o governo normalizou a cobrança do

IPI sobre automóveis. A partir do mês que vem, o imposto volta a 12%. Há 18 meses,

estava reduzido a 5%, para estimular a produção, o consumo e a geração de empregos.

– Na cobertura de fatos que se desenvolvem em sequência ao longo do dia (como uma

votação no Congresso), a Agência Brasil deve publicar, em tempo real, o seu andamento.

Desta forma, transmite ao usuário a certeza de que estará bem informado. Preservada a

qualidade e correção da informação, a evolução dos acontecimentos será publicada o mais

próximo possível  do momento da sua ocorrência,  e  cada atualização terá  seu horário

publicado.

– Em coberturas continuadas, a Agência Brasil pode optar por identificar as matérias com

um selo, tanto nos textos quanto na primeira página. Isso identifica a continuidade da

cobertura pelo veículo e é uma informação editorial que situa o leitor.

– As séries temáticas e reportagens especiais devem ter uma edição diferenciada. 

– O uso de material de arquivo – textos ou imagens – requer que se informe essa condi-
ção. Por exemplo, com a expressão “do nosso arquivo”, ou simplesmente “arquivo.
– A responsabilidade de propor as pautas deve ser compartilhada por repórteres de todas

as editorias, editores, chefes de reportagem e pelos integrantes do núcleo de especiais.

– Mesmo empenhada em evitar erros, a Agência Brasil reconhece todos os que cometer.

Para corrigi-los, pode-se optar pelas seguintes alternativas:  Com clareza, as correções

serão explicitadas sob o selo “Agência Brasil errou”, no mesmo ambiente da matéria, já

corrigida. Se contribuir para esclarecimento do episódio, citar as circunstâncias do erro.

Erros que não foram cometidos pela Agência deverão ser explicitados com o selo “Errata”,

com a informação clara de qual dado estava errado, qual foi a fonte do dado errado e qual

é a informação correta.

–  Alterações e atualizações de matérias-padrão, não decorrentes de erros, requerem a

inserção de aviso, incluindo o horário da intervenção.

– As matérias sobre protestos, passeatas, atos públicos, entre outros, devem trazer pelo

menos duas fontes de informação sobre o número de participantes,  sendo uma delas

oficial.  Na  falta  de  pluralidade de  fontes  críveis,  podem ser  usados apenas os  dados

divulgados por uma única fonte, com as advertências sobre a indisponibilidade de outras

fontes e possíveis conflitos de interesses. Se o número de pessoas admitir contagem pelo

nosso repórter, o texto dará o número e o modo como foi obtido (ex: às ... horas pudemos

contar 52 pessoas no local). Se o repórter estiver capacitado a fazer estimativas, deve

explicar como fez o cálculo e o método utilizado. No caso das fotografias, deve haver



sempre a preocupação de fazer pelo menos um registro geral, se possível do alto, para

que seja mostrada a real dimensão da manifestação.

–  Quando a matéria  é  originária  de outras  agências  ou de outros  veículos,  o crédito

também  é  indispensável,  usando-se  rotineiramente  o  formato  “Da  Agência  (Lusa  ou

Telam, por exemplo)”

–  O  expediente  deve  conter  nomes  e  e-mails dos  dirigentes  e  chefes  e,  de  modo

compacto, o principal compromisso e razão de ser da Agência.

Procedimentos cotidianos

– A sugestão de pauta é típica e necessária para qualquer jornalista e facultada a qualquer

cidadão. Atualmente, temos o e-mail como forma de apresentar as sugestões de pauta e

também  as  reuniões  com  editores  e  repórteres.  Por  parte  dos  cidadãos,  recebemos

sugestões de pauta via endereços e telefones inseridos em nosso site e pela Ouvidoria.

– Todo repórter que cobre uma área rotineiramente tem que estar atento à agenda do seu

setor  e  aos  fatos  pertinentes  a  ele,  avisando  a  redação  sobre  as  pautas  a  serem

acompanhadas.  Afinal,  o  acompanhamento  e  entendimento  dos  acontecimentos  são

geradores  de  pautas,  bem  como  a  derivação  de  matérias  produzidas.  Esse  tipo  de

abordagem significa pautas mais qualificadas, que ultrapassam a rotina e o conforto das

simples agendas.

–  Ao receber a pauta do dia, o repórter deve buscar o máximo de informação possível

antes de ir para a rua. O enunciado da pauta deve citar a fonte das informações e o

repórter deve considerá-la apenas como uma orientação de cobertura e, portanto, não se

limitar a ela.

– Toda a equipe precisa ler a pauta antes de começar sua rotina de trabalho (repórteres

na apuração, editores na edição de matérias, fotógrafos antes de iniciarem os registros

fotográficos  e  técnicos  de  laboratório  digital).  Todos  devem  estar  atentos  a  fatos  e

acontecimentos que possam ganhar destaque ao longo do trabalho. 

–  Se avaliar que a pauta não está rendendo, o repórter deve entrar em contato com o

chefe de reportagem, que avaliará se o profissional voltará para a redação ou seguirá

direto para outra cobertura. 

–  Conforme  prescrito  em  nosso  manual,  a  equipe  não  deve  se  expor  a  riscos  que

comprometam  sua  própria  segurança.  Se  for  o  caso,  cuida  de  se  proteger  e  busca



orientação com a chefia.  

–  O repórter e o fotógrafo devem manter integração durante a cobertura, para que o

resultado do trabalho de ambos seja convergente.

–  Esta integração significa também a disponibilidade para contatos entre a equipe e a

chefia.  Se não puder atender na hora da chamada,  torna-se necessário o contato de

retorno na primeira oportunidade. 

– Antes de enviar a matéria para a edição, o repórter tem que reler o texto que escreveu.

Se for um assunto urgente, deve alertar a edição.

– Créditos: a publicação de nomes dos autores e parceiros nos conteúdos é, também, um

ato de responsabilização. Por isso, creditam-se, na Agência Brasil, os trabalhos do repórter,

do editor, do fotógrafo e da equipe de arte. Quando o conteúdo não é autoral, o crédito é

“Da  Agência  Brasil”.  Igualmente  devem  ser  creditadas  outras  procedências,  como

diferentes agências de notícias e cessões de outros fornecedores.

– Cabe ao editor-chefe, em acordo com o coordenador de fotografia, decidir sobre o uso

de fotos produzidas por outros veículos ou de outras procedências externas à Agência

Brasil. Com suporte da Procuradoria Jurídica, devemos zelar pelo respeito aos direitos dos

autores e dos detentores da propriedade das obras. O crédito ao autor é uma prática que

deve ser valorizada pela Agência.

– Nos plantões, os repórteres das sucursais devem telefonar, no início do expediente, para

o coordenador, para saber quais são as suas pautas do dia. Ao encerrarem o trabalho,

devem informar à redação em Brasília.

– Em caso de dúvida sobre uma matéria, o/a editor/a e/ou o/a chefe de reportagem deve

conversar com o repórter para esclarecê-la, por telefone ou pessoalmente.

– O editor tem autonomia para decidir sobre o aproveitamento de cada matéria. Quando

decidir não aproveitar, deve informar ao repórter que redigiu o texto (pessoalmente ou por

telefone). E, ainda, comunicar o fato ao/à editor/a executivo/a. Os motivos pelos quais o

texto não foi aproveitado devem ficar claros para o repórter. No caso de repórteres das

praças, o coordenador também deve ser avisado.

– Fotos: para o correto uso das fotos nas matérias e nas galerias, o preenchimento dos

campos  IPTC  (padrão  internacional  de  indexação  de  fotos)  deve  ser  feito  de  modo

analítico, exprimindo em palavras o conteúdo que compõe a imagem. A legenda produzida

pelos repórteres fotográficos deve ser parceira da informação enunciada no texto, indo

além da mera descrição primária da imagem, favorecendo o trabalho do editor e revelando



a  informação  contida  na  foto.  

No campo palavra-chave do IPTC, devem ser expressas as palavras que descrevem os

elementos que compõem a cena de maneira objetiva, principalmente aqueles que não

foram expressos no campo legenda. A composição do aglomerado de palavras-chave deve

seguir um vocabulário pensado para favorecer futuras pesquisas no acervo da Agência

Brasil e facilitar o trabalho dos editores.

CONVERGÊNCIA  DE PLATAFORMAS 

(Rádio, TV e internet - cooperação)

A  articulação  entre  plataformas  e  tecnologias  deve  se  dar  tendo  como

fundamentos:

- objetivar a melhoria dos serviços prestados à sociedade;

- organizar e otimizar os esforços despendidos;

- atuar estrategicamente de modo a complementar, fortalecer e cooperar na produção e

na difusão dos conteúdos das demais plataformas; 

- é recomendável que os profissionais da Agência se informem sobre os processos de

produção das demais plataformas, objetivando a prática da cooperação;

-  a  cooperação  deve  se  traduzir  no  compartilhamento  de  pautas,  produção  e

aproveitamento comum de seus resultados; 

- a integração entre as diferentes plataformas deve mobilizar esforços de capacitação e

planejamento visando à evolução das práticas do jornalismo; 

- as pautas devem incluir propostas para atuação de outras plataformas; sendo assim, as

reuniões de pauta do conjunto do jornalismo da EBC devem ser uma oportunidade para

cooperação,  enriquecimento  das  coberturas,  troca  de  informações  e  divulgação  nos

veículos da empresa;

-  as  redes  sociais  são  instrumentos  para  disponibilizar  informações  com  agilidade  e

praticar a integração e cooperação entre plataformas, além de promover o conteúdo da

Agência, atraindo mais leitores. Dessa forma, a Agência Brasil tem que se manter atuante

nas mídias que considerar pertinentes, não se esquecendo de promover a interação com

os demais veículos, participando ainda de campanhas da EBC nas redes sociais.



CONTROLES DE QUALIDADE

O principal instrumento para vigilância da qualidade é a prática da crítica diária.

Nestas práticas, devemos identificar erros e acertos e aprender com eles. São objetos

prioritários dessas análises o texto, a edição e a correção das informações.

– A responsabilidade pela qualidade jornalística e gramatical do texto é, inicialmente, do

repórter,  sendo  compartilhada  com  o  editor.  O/a  editor/a  executivo/a  acompanha  a

qualidade da edição, dos textos e títulos, verificando também a pertinência da escolha de

editorias e do tagueamento.

–  Deve ser  uma meta  a  redução de  erros  de  qualquer  natureza.  A prática  diária  de

correções pode orientar  ações  pontuais  como cursos de capacitação ou apenas servir

como um alerta quanto à incidência de erros.  Todo profissional da Agência ao constatar

algum erro em matéria publicada, mesmo não sendo de sua responsabilidade, deve alertar

a redação para imediata correção.

–  Além da prática  diária  de  correções,  que ajudam a melhorar  o  profissional,  alguns

problemas  podem  demandar  ações  estruturadas  de  capacitação  (cursos,  oficinas  e

seminários), especialmente na construção de narrativas e na ortografia. Com esses dados,

os/as gestores/as devem estabelecer metas de redução de erros e defeitos.

– Ao redigir uma matéria, o repórter deve dedicar atenção especial aos dados e seus

significados, nomes de fontes e de órgãos. O zelo com a exatidão nos detalhes sustenta a

credibilidade do nosso trabalho e mesmo os dados menos relevantes merecem cuidados,

para que o conjunto das informações não seja contaminado em sua credibilidade. 

ESTRUTURAÇÃO TEMÁTICA DA COBERTURA

Por analogia ao Manual de Jornalismo da EBC, escolhemos alguns temas frequentes

e  estruturadores  da  nossa  cobertura  para  introduzir  orientações  próprias  da  Agência.

Outros temas podem ser acrescentados, na medida em que for necessário:



Comunicação

Assim como os demais veículos da EBC,  a  Agência  Brasil  aborda a questão da

comunicação  pública  como  um  eixo  transversal  em  todos  os  seus  conteúdos.  Nesse

sentido,  as  políticas  públicas  que digam respeito  à  temática  têm prioridade na nossa

cobertura. A sociedade civil organizada e os movimentos sociais têm especial atenção e

espaço.

Direitos Humanos

As fontes de informação, oficiais ou da sociedade civil, devem ser mapeadas, para

acompanhamento  permanente.  Nossa  cobertura  deve  zelar  para  não  prejudicar  a

informação, preservando a correção dos dados e os espaços para as partes envolvidas,

sem preconceitos.

O profissional da Agência Brasil deve estar atento aos segmentos mais vulneráveis

em  seus  direitos  –  crianças  e  adolescentes,  mulheres,  idosos,  negros,  indígenas,

quilombolas, comunidade LGBT e outros.

É  relevante  que  os  direitos  humanos  sejam  observados  no  trato  de  qualquer

cobertura jornalística por serem fundamento ético transversal de todas as atividades da

EBC.

Economia

Sempre  ajustado  ao  estabelecido  no  manual,  o  tema  deve  ser  abordado

preferencialmente sob a perspectiva do cidadão. As matérias sobre temas polêmicos têm

que prever a presença de opiniões diversas e opostas.

Os  repórteres  devem  buscar  informações  relevantes  para  a  sociedade  e  não

tratadas pela mídia tradicional, fazendo a si mesmo perguntas que vão além das fórmulas

estabelecidas.

As regulamentações, normas e todo tipo de legislação que tenham influência no



cotidiano  dos  cidadãos,  novas  ou  estabelecidas,  devem  ser  bem  explicadas,  como

prestação de serviços aos leitores. Links de serviços de qualidade e credibilidade – como

os do Banco Central – podem ser alocados para acesso dos usuários.

Os textos sobre assuntos da área têm que ter o didatismo suficiente para que o

usuário entenda a relação da notícia com a vida cotidiana.

Educação

As ocorrências que afetem a qualidade da educação – para melhor ou para pior –

devem ser reportadas utilizando-se elementos de sustentação críveis,  como pesquisas,

indicadores  e  análises.  Devemos  estar  adequadamente  preparados  também  para

acompanharmos a inovação nos processos educacionais e as ocorrências dificultadoras.

As  políticas  públicas  e  a  atuação  da  sociedade  (especialmente  por  meio  de

conselhos, mas também ouvindo entidades educacionais, de pais e mestres) são pautas

prioritárias.

Justiça

As coberturas das decisões do Judiciário são pautadas pela dimensão coletiva, que

cria jurisprudência e pode afetar, por extensão, outros cidadãos. Fazem parte do universo

da cobertura da Agência Brasil  nessa área a Justiça  Trabalhista,  Eleitoral,  o Ministério

Público, a Defensoria Pública, a Justiça Federal e a Justiça de última instância e tribunais

superiores (STF - Supremo Tribunal Federal,  STJ - Superior Tribunal de Justiça, TSE -

Tribunal Superior Eleitoral, TST - Tribunal Superior do Trabalho e STM - Superior Tribunal

Militar) . 

As pautas de serviço também podem incluir os procedimentos para acesso à Justiça

e mecanismos de defesa dos seus interesses.

Para cobrirmos adequadamente o segmento, nossos profissionais devem estudar e

entender seus processos, ritos e termos. O tratamento dos conteúdos tem que rejeitar

prejulgamentos e cumprir a legislação a respeito. Nosso trabalho não substitui a polícia, o

advogado, o juiz ou o promotor. Diante de fatos verdadeiros, temos que nos ater aos

limites éticos, sem renovar o sofrimento de vítimas, difundir métodos para cometimento

de  ilícitos,  estigmatizar  personagens  e  evitar  a  citação  de  nomes  se  não  forem

indispensáveis para a notícia. Temos que cuidar para não sermos instrumentos dos que



geram factoides apenas para publicização e agressão a algum desafeto. Esta possibilidade

deve realçar os cuidados com a citação de nomes de pessoas públicas. 

Mesmo diante de uma condenação, a possibilidade de recurso deve ser noticiada e

o caso deve ser acompanhado em nossa pauta.  Para mais exatidão e menos chance de

erros  que  levem  a  problemas  jurídicos  em  nossas  matérias,  os  profissionais  devem

recorrer  aos  superiores,  sempre  que  necessário. E  estes  devem  buscar  respaldo  na

Procuradoria Jurídica da EBC. 

Meio Ambiente

O  tema  é  transversal  a  diversas  linhas  de  cobertura,  como  desenvolvimento

sustentável,  saúde,  energia  e  educação.  Ao  mesmo  tempo  em  que  acompanha  os

acontecimentos relativos à degradação ambiental, a Agência prioriza o desenvolvimento e

a aplicação de soluções para os problemas ambientais. Por isto, o relacionamento com

instituições científicas, órgãos públicos, ONGs e pesquisadores deve ser estruturado de

modo consistente.

Cidades

A  organização  da  sociedade  em  espaços  urbanos  exige  da  nossa  cobertura  o

entendimento de uma série de elementos, destacando-se mobilidade urbana, uso do solo,

moradia,  qualidade  de  vida,  poluição,  educação  e  lazer.  Os  temas  são  complexos  e

demandam  mecanismos  de  participação  democrática  da  sociedade,  de  modo  a  se

promover justiça. As vozes da sociedade e dos entes especializados são relevantes para a

cobertura da Agência Brasil, que tem de dar atenção em caráter permanente ao tema.

Internacional

A Agência Brasil atua na cobertura dos assuntos que tenham relação com o Brasil,

no exterior, ou assuntos de grande repercussão internacional, com foco principal, embora

não exclusivo, na América Latina e na África. Para isso, utilizamos os seguintes meios:

-  cobertura  direta:  quando  o  repórter  de  Brasília  consegue,  a  distância,  apurar

acontecimentos  do  exterior;  ou  quando  a  EBC  envia  uma  equipe  ao  local  do



acontecimento; ou por meio do trabalho de seus correspondentes;

- por contrato ou acordos com agências internacionais: a EBC tem acordos internacionais

de  parceria,  que  possibilitam a  troca  de  conteúdos  com as  agências  de  notícias  que

compõem a  Aliança  das  Agências  de  Notícias  de  Língua  Portuguesa  (ALP)  e  a  União

Latino-Americana de Agências de Notícias (Ulan).

São objetos de atenção da cobertura internacional:

- os fatos de interesse do Brasil, principalmente que tenham significado para as relações

diplomáticas, econômicas, culturais e científicas;

- a situação dos brasileiros no exterior;

- as conquistas e os reconhecimentos de brasileiros e de empresas no exterior;

- os fatos de maior significação das colônias de origem estrangeira no Brasil.

A  cobertura  também  deve  abranger  o  contato  com  o  Ministério  das  Relações

Exteriores,  além  de  organismos  internacionais  oficiais  e  privados  e  científicos,  com

representações diplomáticas e centros de estudos de natureza acadêmica.

Política

Para  melhor  realizar  o  prescrito  no  Manual  de  Jornalismo,  é  indispensável  o

conhecimento  sobre  as  estruturas  e  o  modo  de  funcionamento  dos  Poderes,  etapas

históricas, sistema partidário e seus integrantes e legislação. É normal o entendimento de

que os fatos contêm interesses diversos, nem sempre explicitados. Cabe à cobertura da

Agência, com clareza e objetividade, explicitar estas e outras circunstâncias relevantes

para a informação do cidadão.  

A Agência Brasil acompanha os fatos políticos do país, do Executivo, do Legislativo

e a agenda da sociedade civil, com a preocupação de informar ao cidadão as questões que

afetam a sua vida. Projetos, audiências públicas, comissões são acompanhados com este

olhar.

Saúde

É tema de grande interesse do cidadão. Sob esta perspectiva, além dos serviços,

devemos acompanhar os fatores relativos às estruturas de atendimento – incluindo as

políticas públicas –  e à economia do setor. As atividades dos conselhos, a fiscalização, as



pesquisas  científicas  e  a  atuação  dos  planos  de  saúde  são  pautas  permanentes  na

cobertura do segmento.   

Esporte

O manual explicitou duas linhas mais evidentes dos esportes – o que o cidadão

assiste e o que pratica – em que o acompanhamento de políticas públicas é indispensável

para a informação do cidadão. Nossa pauta deve destacar acontecimentos no entorno das

competições, assim como os fatos antes, durante e depois destes acontecimentos. 

   A Agência não acompanha eventos esportivos sistematicamente, mas sim a política

pública em torno do fortalecimento do esporte como meio de inserção de jovens em uma

atividade saudável e ainda potencialmente geradora de divisas e também de prestígio para

o país, em eventos internacionais. O esporte é visto na Agência também como prática de

significação  social,  o  que justifica  pautas  criativas,  capazes  de  retratar  este  vetor  da

sociedade, como promotor da cidadania, da cultura, saúde e integração social.

Cultura

A  Agência  Brasil  acompanha  as  políticas  públicas  ligadas  ao  tema  e  também

iniciativas de cunho privado de caráter social, cidadão e de impacto na sociedade. Para

isso, acolhe a diversidade de manifestações e de regiões.

A Agência dá atenção às tradições culturais brasileiras e à inovação de expressões

artísticas. Os temas abrangidos como entretenimento, celebridades, fofocas, mexericos e

programas de TV não serão objetos de cobertura sistemática, mas podem justificar pautas

esclarecedoras e analíticas.

Pesquisa e Inovação

São objeto de especial atenção as atividades de produção de conhecimento, as

práticas de inovação e as políticas públicas. Uma preocupação central da cobertura de

pesquisa e inovação é a tradução para o entendimento dos conteúdos pelos não iniciados.

Devemos  usar  táticas  narrativas  para  facilitar  a  compreensão  das  matérias  e  buscar

respaldo nas fontes para que a qualidade da informação não seja prejudicada.



CARGOS E ATRIBUIÇÕES  

− Editor/a-chefe: responsável  pelo  conteúdo  jornalístico,  coordena  o  fluxo  de

produção e administra as questões da Agência;

− Editor/a da primeira página: mantém a primeira página atualizada, acompanha

todo o processo de edição e o trabalho dos/as editores/as;

− Chefe  de  reportagem: comanda  e  coordena  os/as  repórteres,  acompanha  a

produção  jornalística,  distribui  pautas,  orienta  repórteres  sobre  abordagens  mais

adequadas e auxilia o editor-chefe no trabalho de coordenação do fluxo de jornalismo; 

− Coordenador/a  de  edição:  Acompanha  o  fluxo  de  edição  e  publicação  das

matérias e fotos;

− Coordenador/a de sucursal: comanda e coordena os repórteres das sucursais,

acompanha a produção jornalística, distribui pautas, orienta repórteres sobre abordagens

mais adequadas, elabora e distribui as pautas do dia seguinte. Supervisiona programa de

formação de estagiários das sucursais;

− Coordenador/a  de  fotografia:  distribui  pautas  e  coordena  a  produção

fotográfica. Edita o material produzido pelas equipes de Brasília e do Rio de Janeiro;

− Coordenador/a de pauta/especiais: coordena produção e edição multimídia de

reportagens especiais e supervisiona o programa de formação de estagiários;

− Analista de conteúdo: faz avaliação crítica e revisão dos textos  publicados; 

− Editor/a: edita matérias produzidas pelos repórteres e os orienta sobre enfoques e

abordagens em um trabalho complementar ao do/a chefe de reportagem

− Repórter:  apura informações e redige textos jornalísticos. Nos casos em que a

notícia for urgente e relevante, envia flashes curtos ao editor/a para efeito de registro. A

urgência é discutida com a edição e a chefia de reportagem. O repórter trabalha em

sintonia com repórter fotográfico;

− Repórter fotográfico/a:  é o profissional responsável pela produção de material

fotojornalístico e por reunir informações para identificação de foto;

− Técnico/a  de  tratamento  de  imagem:  recebe  as  fotos  transmitidas  pelos

repórteres  fotográficos/as  e  publica  as  imagens  na  página  da  Agência  Brasil  após  a

seleção  do  material  pelo  coordenador/a  de  fotografia.  Também é  o  responsável  pelo

arquivamento das fotografias.


