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o que é
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dicas ao falar
com a imprensa
tradicional

agenda de temas discutidos
na sociedade e o viés com
que esses temas serão

Fazer com que mensagens

abordados. A importância

contra-hegemônicas sejam

da imprensa tradicional é a

transmitidas em larga escala

disseminação em larga

[e sem manipulações] pela

escala e em nível nacional

imprensa tradicional.

das informações.

contatos (email, telefone).

Jornalistas vivem de apurar
pautas. Por isso, o caminho
de aproximação é sugerir

Durante
entrevistas

pautas pertinentes à área

Como fazer
A relação com a imprensa
tradicional é uma construção
de médio e longo prazo.
Como muitos jornalistas
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se tiver certeza do que está
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