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EBC recebe quatro indicações para a final do
Prêmio Abdias Nascimento
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29/10/2012

Prodav 2012: resultado da seleção será divulgado
nesta quarta-feira (31/10)
(http://www.ebc.com.br/sobre-a-ebc/sala-de-
imprensa/2012/10/prodav-2012-resultado-da-
selecao-sera-divulgado-nesta-quarta)

25/10/2012

EBC lança campanha publicitária em comemoração
aos seus 5 anos (http://www.ebc.com.br/sobre-a-
ebc/sala-de-imprensa/2012/10/ebc-lanca-
campanha-publicitaria-em-comemoracao-ao-seu-
5o)

25/10/2012

Empresa Brasil de Comunicação lança Portal para
integrar conteúdos de toda a EBC
(http://www.ebc.com.br/sobre-a-ebc/sala-de-
imprensa/2012/10/empresa-brasil-de-comunicacao-
lanca-portal-para-integrar)

23/10/2012

‘Caminhos da Reportagem’ recebe a segunda
colocação no Prêmio Sindiverde
(http://www.ebc.com.br/sobre-a-ebc/sala-de-
imprensa/2012/10/caminhos-da-reportagem-
recebe-a-segunda-colocacao-no-premio)

22/10/2012

MEC FM é finalista do Prêmio Escola de Rádio
(http://www.ebc.com.br/sobre-a-ebc/sala-de-
imprensa/2012/10/mec-fm-e-finalista-do-premio-
escola-de-radio)
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