
DEMANDAS PRODUZIDAS PELAS CONSELHEIRAS  RITA FEIRE,  ELIANE GONÇALVES E MARIA DA
PENHA, E PELOS CONSELHEIROS MARIO AUGUSTO JAKOBSKIND E PAULO DERENGOSKI,  APÓS
ROTEIRO  DE  DEBATES  SOBRE  DIREITOS  HUMANOS  E  COMUNICAÇÃO  PÚBLICA,  NO  FÓRUM
MUNDIAL DE DIREITOS HUMANOS, EM DEZEMBRO DE 2013:

• Estabelecer cotas étnico-raciais em seus processos seletivos de ingresso bem como na 
ocupação de cargos de chefia e posições de visibilidade; 

• Alterar normas de vestuário para ingresso de entrevistados na empresa, que em muitos 
casos constituem formas clássicas de racismo institucional. (Atualmente a Empresa impede 
que pessoas trajando bermudas e sandálias entrem nas suas dependências);

• Ampliar a licença paternidade e demais ações que estimulem a divisão de tarefas entre 
homens e mulheres;

• Intensificar os programas de capacitação interna, incluindo as temáticas de direitos 
humanos e diversidade como eixo central de formação;

• Investir em formação para o jornalismo investigativo não policialesco, mas de interesse 
público;

• Mostrar nosso diferencial na cobertura internacional buscando parcerias e até mesmo 
enviando correspondentes internacionais para continentes como o africano;

• Ampliar coberturas sobre a temática ambiental e denunciar as violações cometidas 
pelos grandes empreendimentos;

• Apontar de forma mais incisiva os avanços e as falhas nas políticas públicas em curso;
• Criar editais de financiamento de produção independente da comunicação pública 

afirmativos tanto com relação à gestão interna quanto a linha editorial dos veículos;
• Buscar nas universidades e nos coletivos independentes de produção audiovisual novos 

olhares e vozes;
• Acompanhar as novas formas de expressão da população negra e indígenas, tão 

marginalizadas pela mídia comercial, em sua programação audiovisual e musical;
• Ampliar o trabalho em rede com outras emissoras públicas, alternativas e comunitárias;
• Tornar o conteúdo da sociedade civil organizada menos pontual e mais parte 

da sua estrutura e programação;
• Ser parceira de movimentos como a Campanha Pelo Combate ao Genocídio da Juventude 

Negra e das diversas Comissões da Verdade espalhadas pelo país que neste momento 
passam a limpo a ditadura militar;

• Cria ferramenta de monitoramento de pessoas entrevistadas para que se possa garantir 
uma pluralidade maior de fontes e vozes em todos os veículos;

• Criar estímulos para que jornalistas com deficiência não façam apenas coberturas 
relacionadas às necessidades de pessoas com deficiência, bem como jornalistas negros/as 
não tratarem apenas das questões relacionadas à raça. Deve-se ao mesmo tempo entender
a importância de eles serem sim inseridos nestas causas, mas não apenas delas. 
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