
 

 

Comissão Editorial da Rede Minas 

Recomendação 002-2018 

Conteúdo avaliado: 

Reportagem sobre a campanha Direito a ter pai, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, exibida 

pelo Jornal Minas 1ª edição. 

 

Considerações: 

O que foi relatado é que havia sido produzida pela equipe do jornal uma reportagem sobre tal 

campanha. Ela foi exibida na primeira edição do jornal e reprisada na segunda edição. Porém, dias 

depois, a gerente de conteúdo, Tatiana Coutinho, pediu que fosse exibida uma outra reportagem, 

sobre o mesmo assunto, essa feita pelo Tribunal de Justiça de Minas. 

 

A editora Ruth Soares assistiu à nova reportagem e avaliou que não havia porque transmitir o 

conteúdo enviado pelo TJMG, uma vez que não acrescentava em relação ao conteúdo que 

tínhamos produzido e exibido. Além disso, segundo avaliação da editora, a qualidade técnica da 

reportagem era inferior ao conteúdo que produzimos. 

 

A editora também relata que, mesmo após a sua recusa do conteúdo, num momento inicial, a 

matéria chegou a ser espelhada no script do jornal.  Porém, houve insistência da gerência de 

conteúdo para que ela fosse exibida, com alegação de que era importante valorizar a parceira. 

 

O jornal errou ao exibir um conteúdo que trazia as mesmas informações de outra reportagem já 

exibida anteriormente, com qualidade técnica inferior à produzida pela Rede Minas, sem oferecer 

nenhum ganho para o telespectador. 

 

 

 

 



 

 

Recomendação: 

A decisão de usar ou não conteúdo de parceiras não deve se sobrepor às boas práticas e aos 

princípios do jornalismo e à paginação de um telejornal. É importante valorizar as parceiras, mas 

essa premissa não pode ser usada para justificar seu uso, acima de outros critérios básicos. 

Recomenda-se, ainda, que sempre se priorize o conteúdo próprio. 

 

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 e-

mail, 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 
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