Comissão Editorial da Rede Minas
Recomendação 003-2018
Conteúdo avaliado:
Entrevista exibida no jornal Brasil em Rede, com Fernando Haddad, candidato do PT nas eleições
presidenciais, em 15/10/2018.
Considerações:
O jornal Brasil em Rede é um produto novo da Rede Minas, que pretende ter alcance nacional. É
preciso que tenha uma linha editorial clara, com definição de tratamento dado aos temas, escolha
dos temas tratados e, no caso de entrevistas, na condução das mesmas. Como foi a primeira
entrevista exibida pelo jornal com personalidade política nacional, se fazia necessário um
alinhamento sobre a abordagem e tom da entrevista com a equipe do jornal, iniciativa que, segundo
relatos que chegaram a essa Comissão, não foram feitos.
A entrevista foi avaliada como excessivamente cordial, sem abordagens ou questionamentos que
se faziam necessários naquele momento. Também foram avaliadas as condições técnicas. O
conteúdo referido apresentava problemas no som, com variações grandes de intensidade entre os
entrevistadores, com problemas na iluminação e na montagem da entrevista.
Ponderamos também sobre a necessidade do alinhamento e da integração da equipe aos
conteúdos exibidos, para criar algum vínculo com a linguagem (editorial e técnica) do Brasil em Rede.
Qualquer conteúdo recebido nessas condições, sem avaliação prévia, pode se confundir com
material político partidário e compromete a credibilidade da Rede Minas. O fato foi agravado pela
divulgação, inclusive pela TVT, em seu site e redes sociais, de ser uma entrevista feita pela Rede
Minas, onde não havia a presença de nenhum profissional da casa, nem na técnica, nem pelo envio
de perguntas ou participação na definição da abordagem. O Florestan Fernandes Júnior é voluntário
na apresentação do Voz Ativa, e não representa a instituição.
Recomendação:
É preciso criar um alinhamento institucional e editorial para o recebimento de conteúdo gerado por
parceiros. Os profissionais da Emissora devem alinhar com as chefias, e essas com a Instituição e
os parceiros, as questões técnicas e as editoriais (linha de abordagem, duração, formato, etc). E,
sempre que possível, possibilitar aos profissionais da casa a participação, seja enviando
representates, seja na contribuição para a pauta ou com perguntas que podem ser enviadas. O
jornal Brasil em Rede deve assumir de maneira mais cuidadosa e criteriosa a condução e verificação
dos conteúdos que recebe, a partir de parâmetros claros e transparentes.

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

