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Carta aos Jornalistas  
  

Caros Jornalistas,  

É com imensa satisfação que nós, diretores da Central de Imprensa do ProMUN 2019, 

desejamos-lhes boas-vindas. Esperamos que os senhores, neste momento, 

representantes dos maiores e mais importantes veículos de comunicação do mundo, 

aproveitem essa oportunidade de vivenciar novos caminhos e novas conquistas para 

adquirir conhecimento, tendo assim uma excelente experiência no decorrer desse evento 

e compreendendo por meio da prática o importante papel que a mídia desempenha no 

cenário mundial.  

A principal função da Central de Imprensa é a capacidade de influenciar o curso dos 

debates de forma direta e concisa, por meio da repercussão dos fatos noticiados. Dentro 

dos parâmetros jornalísticos, dispondo de seu pensamento crítico, os senhores são 

capazes de fazer grandes mudanças no cenário mundial. 

Assim, este guia pretende ajudá-los no que for necessário para que possam 

desempenhar com grandeza e excelência as funções jornalísticas. Dessa forma, 

almejamos que no decorrer do evento haja uma participação excepcional por parte de 

cada um dentro dos comitês, não só por meio da propagação de informações, mas por 

meio de uma análise consistente e crítica dos fatos. 

  

Atenciosamente,  

Rafael Aguiar 

Ingrid Oliveira 

E-mail: 

imprensapromun@gmail.com 
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I. Jornalismo no Contexto Mundial 
  

1. A Ética Jornalística  

O termo “Ética” deriva do grego Ethos, que significa caráter e bons costumes de uma 

pessoa. A ética busca fundamentar as ações morais exclusivamente pela razão, a fim de 

manter os valores morais da conduta humana. Durante os dias do evento, é 

extremamente importante que os senhores mantenham a prudência e o respeito ao 

redigirem suas notícias e ao se dirigirem aos delegados, diretores, secretários e demais 

pessoas que estejam no local, uma vez que estamos em um ambiente diplomático.  

Assim, críticas construtivas que enriqueçam os debates serão almejadas ao longo do 

evento, entretanto vale ressaltar a importância da posição política do jornal no momento 

de fazê-las. De forma geral, nosso objetivo como jornalistas não é apenas transmitir o que 

se passa dentro dos comitês, mas também apresentar uma visão crítica dos fatos e 

representar a voz do jornal e da mídia internacional.  

Nesse sentido, há três preceitos éticos que inquestionavelmente devem ser 

respeitados, sendo eles:  

1. Confidencialidade: Quando solicitado, o jornalista deve respeitar o sigilo de 

informações.  

2. Respeito à privacidade: As fontes de informações detêm o direito de não serem 

registradas, cabe ao jornalista não as exporem. É recomendável apresentar críticas de 

forma impessoal, nunca citando nomes e enunciando instituições específicas.  

3. Verdade e precisão: Todos os códigos de ética do jornalismo incluem como 

fundamentais a busca pela autenticidade e veracidade dos fatos noticiados. 

2. Quarto Poder 

Muitas vezes denominada de Quarto Poder, a mídia tem o potencial de influenciar as 

relações da sociedade, indo além dos três poderes do Estado Democrático (Executivo, 

Legislativo e Judiciário). O intuito de personalizar os meios de comunicação em massa 

como Quarto Poder, demonstra que, na atualidade, a imprensa funciona como ferramenta 

capaz de denunciar fatos e torná-los públicos, sendo ainda capaz de controlar o 

pensamento crítico dos indivíduos. Dessa forma, o jornalismo dentro do ProMUN tem a 
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intenção de influenciar os debates, além de esclarecer as verdades sobre os problemas 

mundiais, melhorando assim o seu desenvolvimento.  

 

II. Central de Imprensa no ProMUN 
 

A mídia internacional apresenta uma importante influência no desenrolar de debates, 

principalmente, nos campos político, social e econômico. Seu objetivo não é apenas 

comunicar fatos ocorridos e suas consequências à sociedade sobre fatos ocorridos e 

suas consequências, mas também expor ideias e construir opiniões. O papel da mídia é 

formar cidadãos conscientes e críticos.  

À vista disso, a Central de Imprensa do ProMUN 2019 é responsável por simular a 

prática jornalística internacional, prezando a veracidade, com a intenção de contribuir 

para o melhor andamento dos debates. Tal habilidade possibilita o direito de mudar o 

rumo das discussões inseridas em cada comitê, mesmo que utilizando somente a 

linguagem escrita.  

Faz-se, assim, necessário, que as matérias realizadas sejam elaboradas conforme o 

padrão editorial de cada jornal, que serão apresentadas mais à frente. Independente 

disso, a ética, e a moral devem ser seguidas com o devido rigor, para que o leitor possa 

julgar a notícia segundo suas ideias.  

  

III. Texto Jornalístico   
 

Durante o evento, os senhores jornalistas irão assumir um papel de observador, e com 

isso coletar as informações que julgarem necessárias para a construção da futura notícia, 

além de fotos, gravações e afins, conteúdos que ficarão disponíveis para a utilização. No 

decorrer de outras atividades como os Coffees Breaks e a Coletiva de Imprensa, os 

jornalistas terão liberdade para realizar entrevistas com o intuito de trazer maior 

profundidade para a notícia.  

A esfera jornalística possui uma abrangente diversidade de gêneros textuais. Por 

conseguinte, o leitor acaba por receber uma maior quantidade de conhecimento de modo 

mais dinâmico e versátil. A Reportagem, a Notícia, o Editorial, e até mesmo o Artigo de 

Opinião fazem parte dos segmentos dessa modalidade. No entanto, na ProMUN, a 

Imprensa utilizará somente a notícia. 
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1. Notícia 

A notícia é um texto bastante recorrente nos meios de comunicação em geral, seja na 

televisão, em sites pela internet ou na mídia impressa em jornais e revistas, o que lhe 

confere uma notável importância na sociedade midiática. Então, torna-se relevante que tal 

discurso seja fundamentado em três determinantes: a atualidade – tratar de assuntos 

recentes, atuais; a fidedignidade – apoiar-se na verdade; e a universalidade – relatar o 

que é de interesse público. A notícia se incumbe do cargo informativo que aborda temas 

com caráter Intersetorial, salientando assuntos ligados à cultura, à economia, à política, à 

civilização e às atualidades em geral. 

       A constituição de um texto jornalístico é segmentada em quatro aspectos:  

 

1. Pauta: triagem do tema a ser elaborado.  

 

2. Apuração: busca de dados e averiguação da autenticidade das informações.  

 

3. Redação: conversão dos dados apurados em um texto.  
 

4. Edição: revisão e correção dos  textos.  
 

2. Estrutura   

Na estrutura das notícias, usa-se a pirâmide invertida, uma técnica de estrutura de 

texto que aborda informações mais relevantes logo no primeiro parágrafo, e as de menor 

interesse ao longo do texto. Desse modo, a notícia inicia-se pelo assunto mais 

importante, pelo auge do texto, (lead, uma vez que a base da pirâmide se encontra no 

topo). Na sequência, temos o corpo da pirâmide, o qual contém o desenvolvimento da 

notícia e o relato de fatos adicionais à informação central. De acordo com a estratégia da 

pirâmide invertida, a disposição da notícia segmenta-se em:  

Título: também conhecido como “manchete’’, tem o intuito de chamar a atenção do 

leitor à matéria. Podendo também haver o subtítulo.  
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Lead: se trata do primeiro parágrafo, o qual carrega as informações mais importantes, 

respondendo às perguntas “o quê? ”, “onde? ’’, “quando? ’’, “quem? ”. 

Corpo: é o desdobramento do texto, que explica a causa do acontecimento, descreve 

como os fatos ocorreram,  

podendo citar pessoas que participaram do caso descrito e também acrescentar detalhes 

mais específicos. 

A Ilustração a seguir demonstra visualmente o método textual da pirâmide invertida:     

 

 

 

 

Considerando que a notícia é o relato de um fato, é preciso que sua linguagem seja 

clara e objetiva, sem repetições e grandes descrições, para que possa ser lida com 

agilidade e sem delongas, evitando que o leitor tenha a sensação de que o texto é 

monótono e carecido de informações relevantes. 

Sendo assim, deve-se evitar uma grande quantidade de parágrafos. O ideal seria de 7 

a 8 por notícia.  

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
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3. Linguagem  

Para o enriquecimento do texto, é necessária a presença da objetividade e da clareza 

nos conteúdos redigidos, já que se trata do uso de uma linguagem jornalística. Assim, o 

jornalista deverá adotar as três seguintes regras:  

1. Imparcialidade: a constituição das matérias é fundamentada no viés do respectivo 

jornal escolhido, isto é, o escritor não tem a permissão para de emitir uma opinião 

pessoal. Assim sendo, é mais adequado que o texto seja redigido em terceira pessoa.  

1. Simplicidade: valoriza-se uma linguagem de fácil acesso a qualquer público. Dessa 

maneira, ela deve ser simples, apesar do uso da norma culta da língua portuguesa, que é 

essencial e obrigatório. 

1. Uso da ordem direta da língua: a ordem “sujeito-verbo complemento/adjuntos 

adverbiais” deve predominar durante a escrita. Ademais, a coesão e a coerência são 

elementos fundamentais para um melhor resultado. A coesão trata das articulações 

gramaticais entre as palavras, para garantir uma boa sequência. Já a coerência está 

relacionada à lógica interna de um texto. Em outras palavras, é o encadeamento de 

ideias, em que o assunto deve se manter intacto, sem distorções, favorecendo a clareza 

da mensagem.  

 

A seguir, encontra-se uma tabela de conectivos a fim de exemplificar as articulações 

gramaticais entre as palavras:  

 Relação de sentido Conectivo 

Prioridade, relevância 

Em princípio, sobretudo, primordialmente, a 

priori  

(escrever em itálico) 

Tempo, frequência, 

duração, ordem, secessão, 

anterioridade, 

posterioridade 

Enfim, a princípio, anteriormente, posteriormente, 
hodiernamente, atualmente, 

por vezes, concomitantemente, 

simultaneamente,  

nesse ínterim 

Semelhança, comparação, 

conformidade 

Igualmente, analogamente, de conformidade 

com, tal qual, assim como, segundo, 

conforme, consoante 
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4. Exemplo 

Improdutividade dos debates a respeito de intolerância religiosa 

Discussões na Assembleia Geral não geram conclusões expressivas para as 

perseguições religiosas ao redor do mundo e ficam focadas nos casos de 

extremismo religioso que afetam a Europa. 

No primeiro dia de debates realizados na Assembleia Geral das Nações Unidas a 

respeito das questões relacionadas às perseguições religiosas ao redor de todo mundo, a 

discussão entre as delegações de várias nações demonstrou-se ineficiente em promover 

Condição, hipótese Se, caso, eventualmente 

Adição Ademais, não só...como também, além disso 

Dúvida 
Talvez, não é certo que, possivelmente, 

provavelmente 

Certeza, ênfase Por certo, certamente, indubitavelmente 

Propósito, finalidade A fim de, com intuito de, para que 

Resumo, conclusão 
Em suma, em síntese, portanto, desse modo, 

logo 

Causa/consequência, 

explicação 

Por conseguinte, em virtude de, em face a uma 
vez que, ao passo que, visto que, já que, 

haja vista 

Contraste, oposição, 

ressalva 

Pelo contrário, exceto, mas, porém, contudo, no 

entanto, entretanto, todavia, embora, 

apesar de 
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argumentações nas quais os aspectos mais consideráveis do assunto em pauta sejam 

explicitados e questionados com o intuito primordial de encontrar soluções práticas e 

eficientes para o problema; muito pelo contrário, muitas das nações presentes no comitê 

dedicaram-se principalmente a criticarem-se mutuamente em meio a diálogos que 

constantemente baseavam-se nos interesses de algumas potências, principalmente dos 

países europeus. Por outro lado, não houve citações expressivas quanto aos inúmeros 

casos de intolerância religiosa ocorridos na África, fato também relacionado à 

centralização dos pontos de vista de poucas delegações. 

Houveram, contudo, tentativas de instituir fluidez durante o debate, principalmente por 

parte das delegações do Japão e do Vaticano, cujas delegadas reconheceram em 

algumas ocasiões o insuficiente e indesejável rumo que era tomado na Assembleia Geral, 

visto que essas mesmas delegações reiteravam a presença de aparentes acusações 

entre os delegados presentes. 

As potências europeias demonstraram-se relativamente conservadoras e rígidas em 

suas convicções. Através de justificativas controversas, baseadas na exaltada 

necessidade de as populações de seus países serem defendidas das ameaças 

relacionadas a grupos extremistas religiosos, as delegações britânica, francesa e 

dinamarquesa apoiaram-se umas às outras ao distanciar a capacidade do Estado de 

influenciar as pessoas com o objetivo de reduzir os crescentes casos de intolerância na 

Europa, principalmente contra etnias relacionadas ao Islamismo. 

Assim sendo, tais opiniões apresentadas por algumas nações europeias foram 

sucedidas por diversos questionamentos partidos majoritariamente das delegações 

japonesa, sul- africana, venezuelana e do Vaticano, as quais contrariavam o 

posicionamento do Reino Unido, da França e da Dinamarca, além das intervenções de 

organizações não- governamentais como a Anistia Internacional e o Human Rights 

Watch, as quais criticavam as atitudes baseadas em interesses particulares das potências 

presentes e promoviam discursos pautados na valorização do comprometimento de todas 

as nações na solução do problema. A representante do HRW citou até mesmo que o 

espaço diplomático da Assembleia Geral das Nações Unidas, em meio a tamanhas 

tensões sociais, “não é cenário para revidar” ressaltando a importância da atuação em 
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conjunto dos diplomatas. Por parte da delegação japonesa, ouviu-se a declaração da 

frase: "os homens nunca praticam o mal tão bem e tão dispostos como quando o 

praticam por convicção religiosa", complementando os casos de perseguição religiosa 

expostos. 

Em suma, o primeiro dia de debates da Assembleia Geral não trouxe, em um primeiro 

momento, conclusões consideráveis para as dificuldades apresentadas, uma vez que as 

discussões se resumiram a acusações entre as delegações do comitê. Ainda assim, com 

a contribuição de todas as nações presentes, espera-se que as próximas sessões tenham 

andamentos e, consequentemente, resultados mais conclusivos. 

 

 

 

IV. DEPJ (Documento de Exposição de Proposta 

Jornalística) 
 

1. Definição 

Para enriquecimento de seus jornais, é recomendada a leitura do Documento 

Exposição de Proposta Jornalística (DEPJ), elaborado com a finalidade de apresentar aos 

senhores a importância do trabalho jornalístico e deixá-los cientes dos pré-requisitos para 

fazê-lo com qualidade - reiteramos que se o jornal escolhido for em inglês, o DEPJ deve 

ser escrito nesse idioma. O Documento será apresentado aos delegados representantes 

das mais diversas nações dentro dos comitês, além dos outros companheiros de função, 

esses estando nos mesmos comitês que os senhores.  

O DEPJ será o elemento essencial para a compreensão do posicionamento e origem 

do jornal, e ele divulgará informações primordiais para que, jornalistas e delegados, 

desfrutem de uma relação mútua, na qual ambos os indivíduos exerçam suas funções 

com propriedade, contemplando o melhor resultado possível para as discussões.  

Para a elaboração desse documento é necessária uma extrema dedicação e pesquisa, 

para que, assim, os princípios do jornal sejam difundidos de maneira clara e objetiva. A 
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fim de impedir ambiguidades, é imensamente importante prestar atenção no uso das 

palavras, para se obter um texto coeso.  

No documento, é importante determinar as disposições dos senhores no curso dos 

debates junto à proposta jornalística enquanto representantes de determinado jornal. Vale 

frisar que o DEPJ é a única ferramenta na qual os senhores poderão esclarecer 

explicitamente o posicionamento político do jornal que representam, ou seja, tal ação 

nunca deve ocorrer em qualquer texto noticiário.  

Como garantia que irão se responsabilizem pelo jornal e pelo conteúdo a ser exposto 

nele, os senhores deverão apresentar assinatura (à mão), oficializando o trabalho 

jornalístico que irão exercer. Também deverá constar no DEPJ:  

1. O símbolo do jornal;  

2. O nome oficial da representação (exemplo: Jornal O Estado de São 

Paulo);  

3. O comitê;  

4. O tema/tópico do comitê; 

5. O nome e assinatura do jornalista.  

Todo e qualquer Documento de Exposição de Proposta Jornalística estará disponível 

para consulta durante as sessões do comitê  

  

 

2. Exemplo 

 

Eu, representante do jornal Le Monde, denoto por meio deste documento a linha 

editorial a ser seguida pelo jornal, além de explicitar sua posição política e ideológica. Irei 

me posicionar de forma coesa, respeitando a imparcialidade técnica exigida. E mantendo 
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uma participação nas discussões do Conselho Europeu, cujo tema em debate é “A crise 

migratória e o aumento da instabilidade europeia”. 

O Le Monde, é um jornal diário de Paris (França), fundado em 1944. Atualmente possui 

edições em 26 idiomas com cerca de 1,4 milhão de leitores em todo mundo. Trata 

prioritariamente das relações internacionais, adotando uma linha terceiro-mundista contra 

a globalização, e um posicionamento voltado para as ideias progressistas. 

Desse modo, a fim de intensificar o curso das discussões e participar ativamente, 

coloco-me a disposição de todas as nações presentes, principalmente da França, aliada 

do jornal e do Conselho Europeu. Procurarei, também, produzir notícias claras e 

objetivas, buscando transparecer o posicionamento da França, mas sempre de modo a 

tratar os fatos de forma coerente e imparcial. 

Atenciosamente, (assinatura do 

jornalista) Representante do Jornal 

Le Monde  

*No caso de jornais que sejam influenciados por países, como é o caso do Le Monde, 

que apoia a França, é importante frisar durante o DEPJ que o jornalista se coloca à 

disposição não apenas de todos os delegados, mas principalmente da nação 

influenciadora. 

V. Coletiva de Imprensa  
  

A Coletiva de Imprensa é um evento midiático no qual os jornalistas têm a 

oportunidade de se dirigirem diretamente a uma delegação e questioná-la sobre qualquer 

assunto acerca do tema e de seu envolvimento nas discussões.  

Esse momento é muito importante para se obter informações sobre os debates que 

ocorrem em sessão fechada, enriquecendo o conteúdo do jornal a ser produzido. Por 

isso, é essencial que sejam elaboradas perguntas estratégicas que ponham pressão 

sobre os delegados, demonstrando confiança, impondo e exigindo respostas satisfatórias.  

VI. Fotojornalismo 
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Com sua criação em meados do século XIX, a fotografia revolucionou a forma como 

registramos o mundo ao nosso redor. Como já cita o ditado popular, “uma foto vale mais 

que mil palavras”, o fotojornalismo nasceu com a finalidade de incorporar essa tecnologia 

ao ambiente jornalístico e agregar valor aos textos publicados.  

Assim, durante os dias do ProMUN, o fotojornalista deverá registrar os acontecimentos 

dentro do comitê, gerando conteúdo para ilustrar os textos produzidos pela central de 

imprensa, para as capas dos jornais e para o jornal social. 

Além das fotos gerais do comitê, os jornalistas poderão requerer, por meio de um 

bilhete diplomático, fotos específicas de certas delegações para seus jornais.  

Para um trabalho mais eficiente, é recomendável que os senhores:  

 Tenham maior discrição possível quando adentrarem a um comitê. O fotojornalista 

pode entrar no comitê a qualquer hora e andar livremente dentro do ambiente, mas é 

extremamente necessário que isso não perturbe o andamento dos debates.  

 Tirem fotos na orientação retrato (horizontal), para compor as capas dos jornais e na 

orientação paisagem para ilustrar textos.    

 Fiquem atentos a intervenções e discursos mais enérgicos dos delegados, pois são 

esses os momentos que oferecem boas fotografias.  

 Tenham em mãos o cabo da câmera ou um adaptador USB para cartão SD, para 

poder descarregar as fotos nos computadores do evento e, opcionalmente, uma bateria e 

memória extra também.  

 Tirem uma foto da placa do comitê antes de adentrá-lo, a fim de facilitar o processo 

de separação de fotos.  

 Possuam câmera própria já que o evento não fornece esse material.    

  

VII. Recomendações Gerais  
  

Para o melhor desempenho dos jornalistas no ProMUN 2019, recomenda-se 

fortemente que os senhores:  

 Leiam o Guia da Central de Imprensa, assim como o Guia de Estudos de seus 

respectivos comitês.  
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 Estudem o posicionamento do jornal no tema de seu comitê de acordo com a 

nacionalidade ou envolvimento do mesmo no assunto/situação, garantindo que os 

senhores se situem no contexto e produzam um DEJP sólido e bem-conceituado. 

 Pesquisem e estejam inteirados sobre seus respectivos temas, pois quanto mais 

informações obtiverem, melhor e mais interessante será seu texto e sua argumentação, 

causando uma maior influência no fluxo do comitê.  

 Portem um notebook ou tablet para facilitar a produção do jornal e para consultar 

informações durante o fluxo dos debates. Caso haja necessidade, serão disponibilizados, 

dentro da Central, computadores para tal. Opcionalmente, pode-se portar um gravador 

para registrar os discursos proferidos dentro do comitê. É imprescindível que os senhores 

tragam pen drives para armazenamento de documentos e fotos que queiram utilizar 

durante o evento. 

 Cheguem 1 hora mais cedo que o horário da primeira sessão do dia para 

produzirem os jornais com mais tranquilidade. 

VIII. Jornais 
 

1. UNIDO (Organização das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Industrial) - Industria 4.0 

BBC (Este jornal será escrito em inglês) 

A British Broadcasting Corporation foi a primeira rede britânica de transmissão. 

Fundada em 1922, em Londres, a BBC é a maior emissora de rádio e televisão do 

mundo, hoje tendo grande sucesso principalmente em suas agências virtuais, as quais 

recebem cerca de dois milhões de acessos diários em sua página na internet. 

Considerada como uma das principais formadoras de opinião de britânicos, a BBC é 

caracterizada pela sua cobertura jornalística a favor de sua nação. Tendo isso em vista, 

seu representante deve defender as opiniões e interesses do Reino Unido, ao redigir seus 

textos perante o tema. 
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El País (Este jornal será escrito em português) 

No período de transição do regime ditatorial franquista a uma democracia, foi fundado 

o jornal El País, com sua sede em Madri. As publicações diárias, possuem um caráter 

democrata social e europeísta, destacando informações de cultura, de economia e de 

plano internacional. É considerado progressista no campo social, liberal na economia, fiel 

na defesa dos direitos humanos e crítico em relação aos poderes civis e religiosos. O El 

País é escrito e publicado em mais de três idiomas e é considerado imparcial, não sendo 

nem de direita nem de esquerda. 

 

2. OMS (Organização Mundial da Saúde) - Prevenção do 

suicídio: uma necessidade global 
  

Health24 (Este jornal será escrito em inglês) 

Criado pelo Dr. Danie Pauw, o Health24 é o principal jornal sobre estilo de vida e 

saúde da África do Sul. Seu conteúdo é educacional, relevante, acessível e confiável, 

sempre revisado por médicos e nunca tendo como objetivo medicar ou diagnosticar seus 

leitores. O site é constantemente atualizado por uma série de médicos especialistas e 

jornalistas e, abrange uma ampla gama de tópicos. O Health24 apresenta uma 

classificação da Fundação HON (Health On the Net), atribuída apenas a serviços de 

saúde on-line de qualidade a um nível internacional. 

Jornal Conceito Saúde (Este jornal será escrito em português) 

Com o objetivo de expor artigos, notícias e novas descobertas no ramo da ciência e da 

saúde, o jornal Conceito Saúde, sem interferir em recomendações médicas ou 

providências relacionadas à saúde, sempre seguiu os princípios proferidos do HONcode 

(Código Health On the Net). Esse código é um padrão ético com o propósito de oferecer 

informações de saúde de qualidade, demonstrando a intenção de um site publicar 

informações claras e transparentes. Essas qualidades promovem a objetividade e 

utilidade das informações publicadas nele, além de sempre fornecer informações médicas 

corretas de qualidade, claras e transparentes direcionadas ao seu público. 
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3. TPI (Tribunal Penal Internacional) - Violação dos 

direitos humanos pelo Estado Islâmico 

International Judicial Monitor (Este jornal será escrito em inglês) 

Publicado pela Academia Judicial Internacional de Washington, D.C., nos Estados 

Unidos, o International Judicial Monitor é apoiado pela Sociedade Americana de Direito 

Internacional considerado um dos grandes jornais jurídicos internacionais, o que torna um 

dos maiores recursos que um oficial da justiça e a comunidade do direito em todo o 

mundo podem ter para ajudá-los. 

Al Jazeera (Este jornal será escrito em português) 

Sendo a maior emissora de televisão jornalística do Catar, com sua sede em Doha, é a 

mais importante rede de televisão do mundo árabe. Al Jazeera, que em árabe significa “A 

Ilha” ou “A Península” foi criada em 1996 pelo Emirado do Catar, por seu emir Hamad bin 

Khalifa Al Thani. Logo o noticiário se destacou por alcançar um alto nível de liberdade de 

expressão e de oposição, raramente visto antes nos países árabes. Constituída por uma 

visão em pró-liberdade de imprensa e contra a tendência das emissoras do mundo árabe, 

as quais se caracterizam por serem mais dóceis aos seus governos, a Al Jazeera se 

declara concentrar seu trabalho nas notícias que afetam a vida de seus leitores, além de 

ouvir e revelar os dois lados da história, sempre dando voz aos sem voz. Seu 

representante deve sempre relatar os principais acontecimentos de seu comitê, sempre 

apresentando um texto produtivo e imparcial acerca do tema debatido. 

 

4. ONU Mulheres - Avanços e Retrocessos da Luta 

Mundial pelos Direitos das Mulheres na Última Década 

The New York Times (Este jornal será escrito em inglês) 

The New York Times é um jornal de circulação diária, fundado em 1851 e 

internacionalmente reconhecido. É o maior jornal metropolitano dos EUA, também 

distribuído em diversos outros países. Tendo uma visão mais conservadora de uma 

direita moderada, seu representante deve dar ênfase aos interesses de seu país sede 

(Estados Unidos), ao redigir seus textos perante o tema. 
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 The Guardian (Este jornal será escrito em português) 

The Guardian é um jornal diário nacional britânico fundado em 1821, conhecido, até 

1959 como Manchester Guardian. Junto com seus jornais irmãos, The Guardian Weekly e 

The Observer, o Guardian faz parte do Guardian Media Group, propriedade do The Scott 

Trust Limited. Atualmente é o maior jornal britânico de notícias online, com mais de 8,2 

milhões de internautas acessando-o. Tem um posicionamento mais direcionado a centro-

esquerda, seu representante deve adequar seus textos de acordo o posicionamento de 

jornal. 

 

IX. Referências Bibliográficas 

 

 Jornais do Mundo 

-http://www.guiademidia.com.br/jornaisinternacionais.htm 

 Ética Jornalística 

-https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_jornal%C3%ADstica  

 Quarto Poder 

-https://pt.wikipedia.org/wiki/Quarto_poder 

 BBC 

-http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc 

 El País 

-www.elpais.com 

-www.brasil.elpais.com 

 Health 24 

-www.health24.com 

 Conceito Saúde 

-http://www.jornalconceitosaude.com.br/ 

-https://www.hon.ch                                                                                                                                                                                           

-www.healthonnet.org 

 International Judicial Monitor 

-http://www.judicialmonitor.org/fall2017/ 

 Al Jazeera 



                                                                                                         

 

Guia de Estudos Central de Imprensa – ProMUN 2019 20 

- https://www.aljazeera.com/ 

 The New York Times 

-https://www.nytimes.com/ 

 The Guardian 

-https://www.theguardian.com/international



 

 

 


