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Jornalistas da EBC protestam em Brasília - Reprodução do
Facebook

RIO - Jornalistas e radialistas da Empresa Brasil de

ÚLTIMAS DE RIO

Comunicação (EBC), em Brasília, protestaram nesta

Crivella visita Vila
terça-feira contra mensagens recebidas de gerentes
Kennedy e ouve
reclamações de
da companhia - que reúne a Agência Brasil, a Radio
comerciantes que
tiveram
quiosques destruídos
Nacional e a TV Brasil -, orientando a equipe
para
22/03/2018 13:34

reduzir o número de matérias sobre as mortes da
vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson
Gomes. Num dos e-mails, havia a recomendação
para não cobrir manifestações contra os

'A família está
desolada', diz nora de
idoso morto em
tiroteio na Rocinha

22/03/2018 13:27

assassinatos ocorridos no Rio. Indignados, os
profissionais cruzaram os braços no início da tarde e
buscaram amparo no Sindicato dos Jornalistas do
Distrito Federal, que entrará com uma 22/03/2018 13:24

Deslizamento de terra
interdita sentido
Leblon da Avenida
Niemeyer

representação no Ministério Público Federal.
LEIA TAMBÉM: "Sou como vocês e meu marido
também era", diz mulher de Anderson

vereadora

'A voz de Marielle não
pode ser calada, a luta
não terminou', diz
companheira da

22/03/2018 13:04

Ato em SP reúne centenas em homenagem a
Marielle e motorista
Missas e atos ecumênicos e políticos marcam o
sétimo dia das mortes
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Iniciativas para combater informações falsas contra
Marielle mobilizam a web
CNJ recebe duas ações contra desembargadora
Marilia Castro Neves
Assassinato de Marielle é golpe à democracia, diz
Ayres Britto
As mensagens enviadas foram reproduzidas na
internet. Numa delas, de ontem, o gerente-executivo
da Agência Brasil, Alberto Coura, pede que uma
repórter seja orientada a “não fazer manifestações
sobre a morte da vereadora. Estão repetitivas e
cansativas. Nos jornais só há artigos e, você sabe,
não publicamos esta forma de opinião. Claro que, se
houver fato novo relevante, deve fazer".
já o gerente de redação da Agência Brasil, Roberto
Cordeiro, disse por e-mail: "Precisamos reduzir
matérias da morte da vereadora Marielle Franco.
Essas homenagens do PSOL são para tirar proveito
do momento. Ou outras repercussões do gênero.
Devemos nos concentrar nas investigações e naquilo
que dizem as autoridades”.
A EBC é uma empresa pública federal e, de acordo
com informações publicadas em seu site, "cumpre
sua função de prestadora de serviços e contribui
para o objetivo de ampliar o debate público sobre
temas nacionais e internacionais, de fomentar a
construção da cidadania, com uma programação
educativa, inclusiva, artística, cultural, informativa,
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científica e de interesse público, com foco no
cidadão". Coordenador do Sindicato dos Jornalistas
do Distrito Federal, Gésio Passos diz que as
mensagens não são compatíveis com a missão da
empresa e comprovam a falta de independência
editorial do grupo, além da interferência externa na
produção:
- Além da denúncia pública do caso, vamos entrar
com uma representação no Ministério Público
Federal para apurar o abuso.
Em nota, a EBC disse que a direção da empresa foi
surpreendida com a informação de que houve
orientação na Agência Brasil para reduzir a
cobertura dos assassinatos e que o assunto tem sido
amplamente coberto por todos os veículos do grupo.
Segundo ela, só a Agência Brasil produziu, do dia 14
de março até as 12h09m desta terça, 41 reportagens,
seis galerias de imagens, uma reportagem em inglês
e duas em espanhol sobre os assassinatos de
Marielle e Anderson. "A orientação repassada pela
gerência da Agência Brasil contraria a determinação
do comando editorial da empresa de sempre pautar
seus veículos pela melhor prática do jornalismo.
Seus profissionais devem cobrir todos os temas da
agenda nacional, como o caso Marielle, noticiando
os fatos do dia a dia. Em razão do ocorrido, o
responsável foi formalmente advertido, e a direção
enviou comunicado a todos os seus empregados
reforçando a premissa editorial da empresa",
informou a nota.
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