
Brasília, 23 de agosto de 2016

CONSELHO CURADOR EBC 

Parecer Nº 02/2016 – Câmara Temática de Programação e Plataformas

Tema: proposta de nova grade para a TV Brasil

 
A Câmara Temática de Programação e Plataformas Integrantes,  órgão do Conselho Curador  da
EBC, considerando:
 
a)      As novas informações apresentadas pelo Presidente da EBC, Sr. Ricardo Mello, em reuniões
ocorridas nos dias 15 e 18 de agosto, acerca da proposta de alterações na grade e programas da TV
Brasil;
b)      O compromisso reafirmado de observar a diversidade, equidade de gênero e raça/etnia em
toda a programação dos veículos da EBC;
 
Recomenda:
 
               I –             Aceitar as alterações da grade de programação da TV Brasil encaminhadas ao
Conselho Curador, em caráter excepcional,  condicionada a apresentação de explicações sobre o
impacto  das  mudanças  sobre  a  rede  de  emissoras  parceiras  na  próxima  reunião  de  Pleno  do
Conselho Curador.
 
             II –             A Diretoria da EBC deverá realizar a apresentação completa do projeto de nova
grade de programação e novos programas na reunião de Pleno do Conselho Curador no dia 2 de
setembro próximo, com plano editorial para o jornal em novo horário de exibição que garanta a
presença de reflexão crítica em cada reportagem;
 
 
           III –             A nova grade e novos programas deverão observar e buscar a ampliação do
debate e divulgação de questões relacionadas à diversidade, gênero, raça/etnia, direitos humanos,
questões indígenas, trabalhistas, cultura latina, africana e lusófona, ciência e tecnologia, atenção aos
idosos, e outros, conforme orientações estabelecidas pelo Conselho Curador no Plano de Trabalho-
2016 e anteriores, buscando compensar com criatividade a ocasional restrição orçamentária;
 
          IV –             A abertura de canal permanente de diálogo com as equipes de jornalismo da
EBC, incluindo a participação de todos os jornalistas e auxiliares, de todos os veículos da EBC,
para que a construção e avaliação do novo modelo de jornalismo ocorra de forma cooperativa e
inclusiva;



 
 
            V –             Que a Ouvidoria realize o monitoramento e avaliação mensal dos resultados das
alterações introduzidas, por um período de pelo menos três meses, para subsidiar as futuras decisões
do Conselho Curador.
 


