
CONSELHO CURADOR – EBC

RECOMENDAÇÃO Nº   02  /201  6  /CC  

Dispõe sobre a necessidade de 
ampliação da cobertura jornalística da
EBC para período determinado 

Considerando  os  princípios  estabelecidos  para  a  prestação  dos  serviços  de  radiodifusão
pública pelos arts. 2º e 3º da Lei 11.652/2008;

Considerando  o  Manual  de  Jornalismo  da  EBC,  em  especial  os  Princípios,  Valores,
Objetivos e Diretrizes descritos nas páginas 23 e 24;

Considerando  o  atual  cenário  político  brasileiro  envolto  em  uma  crise  institucional  de
âmbito nacional; 

E considerando a necessidade de uma prática diária de produção de informação crítica para
a veiculação de conteúdos nos veículos jornalísticos da EBC,

A Presidenta  do Conselho Curador da EBC – Empresa Brasil de Comunicação, no uso de
suas atribuições legais e considerando deliberação tomada na Reunião Extraordinária de Março do
Conselho Curador realizada no dia 17 de março de 2016,

RECOMENDA

Art.  1º  -  A  necessidade  de  ampliação  da  quantidade  de  horas,  textos,  formatos  e
participações  ao vivo  na  programação da TV Brasil,  das  Rádios  EBC, da Agência  Brasil  e  da
Radioagência Nacional  de uma  cobertura jornalística e  de  análise crítica sobre os fatos do atual
cenário  político  do  país,  com  o  intuito  de  oferecer  à  população  brasileira informações
contextualizadas,  que  primem pela  boa  apuração,  pela  diversidade  de  fontes  e  pelo  respeito  à
democracia e pelo do estado de Direito.

Art. 2º – A convocação em caráter de urgência do Comitê Editorial  de Jornalismo para
auxiliar, de modo participativo e imediato,  os setores encarregados das atividades jornalísticas da
EBC.



Art. 3º – A necessidade de primar pelo cumprimento rigoroso de todos os critérios definidos
pelo Manual de Jornalismo, como forma de garantir os princípios elementares de equilíbrio, ética e
caráter público nas matérias e entrevistas veiculadas pelos canais de informação da EBC. 

Certos  de  que  a  Diretoria  de  Jornalismo  da  EBC considerará  as  recomendações  acima
descritas e apresentadas,

Brasília, 22 de março de 2016


