Comissão Editorial da Rede Minas
Recomendação 001-2018
Conteúdo avaliado:
Reportagem Coletiva Renova, exibida no dia 11 de outubro de 2018, pelo Jornal Minas 2ª Edição
(JM2).
Considerações:
A reportagem foi pautada pela entrevista coletiva convocada pela Fundação Renova, criada pelas
mineradoras Samarco, BHP Billiton e Vale "com a missão de implementar e gerir os programas de
reparação dos impactadas do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), no dia 5 de
novembro de 2015”.
Diferente do que preconiza o Manual de Jornalismo da Rede Minas, o JM2 veiculou, e depois
publicou nas redes sociais da emissora, um conteúdo parcial, sem o princípio do contraditório,
baseado unicamente no relatório apresentado pela fundação. E reforça a versão apresentada por
ela com três sonoras do diretor presidente Roberto Waak. Ao final, o jornal ainda veicula uma nota
pé informando que o plano urbanístico de recuperação de uma cidade afetada pela tragádia “já foi
aprovado pela comunidade".
Vale lembrar. O mar de lama e rejeitos de minério ultrapassou a barragem de Santarém,
percorrendo 55 km no rio Gualaxo do Norte até o rio do Carmo, e outros 22 km até o rio Doce. A
onda de rejeitos soterrou o subdistrito de Bento Rodrigues e deixou um rastro de destruição até o
litoral do Espírito Santo, percorrendo 663,2 km de cursos d'água. Dezenove pessoas morreram na
tragédia.
Recomendação:
O Jornal Minas 2ª Edição deveria, desde a apuração, procurar as demais partes envolvidas na
maior tragédia ambiental do país, com impactos sociais e econômicos não mensurados até hoje.
Acionar o Ministério Público, o Movimento dos Atingidos por Barragens, as famílias das vítimas,
apenas para citar alguns exemplos.

É papel do jornalista enriquecer as pautas ofertadas por instituições ou assessorias de imprensa,
distanciando-se do caráter comercial ou unilateral das sugestões. A reprodução pura e simples do
relatório, sem o filtro devido, presta serviço a interesses privados. E, desta forma, fere os preceitos
de uma emissora pública. Assim, esta comissão recomenda respeito à boa técnica e melhor zelo
ao conteúdo produzido e distribuído pelo Departamento de Jornalismo.
Devem tomar conhecimento desta recomendação a diretora do Departamento de Jornalismo, a
gerente de conteúdo do Jornalismo, a editora-chefe do jornal, o editor da matéria, o repórter que
a conduziu e o produtor responsável pela pauta.
Encaminhamento:
Na intenção de formalizar os nossos procedimentos, para tornar transparentes os processos e
ações desta Comissão, a resposta formal a esta recomendação, em forma de documento ou email, deve ser enviada ao e-mail comissaoeditorial@redeminas.mg.gov.br, no prazo de 10 dias
corridos.

Atenciosamente,
Comissão Editorial da Rede Minas
Belo Horizonte, 31/10/2018

