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Central Barbacena de Jornalismo 
 
Você Decide 2010: Sabatinas – Relatório de Transparência 
 
Eu, Ricardo Rios, diretor geral do “Você Decide 2010: Sabatinas”, confirmo os 
seguintes detalhes da sabatina feita no Sábado, 11 de Setembro de 2010, com o 
candidato ao Governo do Estado de Minas Gerais, Antonio Anastasia: 
 
- O programa foi gravado em 4:3 e compilado em 700k; 
- O material bruto tem 4 minutos e 3 segundos de duração; 
- Devido a forma com que a sabatina foi realizada, em uma zona mista de 
imprensa (mais informações em tvbq.com.br/arquivosnotas/2010/nota072.htm ), foi 
necessário o corte do vídeo e do áudio das perguntas dos outros companheiros de 
imprensa, para que nosso trabalho não fosse prejudicado; 
- O áudio das imagens foi substituído por um que fora gravado em meu telefone 
celular, como mostram as fotos do Press Release (link acima). A necessidade de 
troca surgiu devido aos grandes ruídos presentes no áudio original; 
- As duas últimas observações caracterizam a quebra da regra 2, do “Você Decide 
2010: Sabatinas”. Infelizmente, estas medidas foram necessárias para garantir a 
qualidade do programa. As perguntas dos outros colegas poderiam ser taxadas de 
tendenciosas ou fora do contexto do programa caso fossem ao ar; 
- O candidato Edilson Nascimento respondeu como quis as três (3) perguntas 
feitas por mim, o mediador da sabatina. Apesar de terem sido apenas três 
perguntas realizadas, e as introduções delas terem sido cortadas no momento da 
gravação, por questão de tempo, garanto que foram as mesmas realizadas para 
Edilson Nascimento; 
- Não houve, em nenhum momento, interferências externas na produção e no 
decorrer da sabatina. 
 
A edição começou às 08h32 do Sábado, dia 18 de Setembro de 2010 e terminou 
às 10h58 do mesmo dia. 
 
Com base nessas informações, a rcs comm. reafirma seu compromisso com a 
isenção, imparcialidade e, sobretudo, a verdade. 
 
Atenciosamente, 
 
Ricardo Rios 
Diretor geral do “Você Decide 2010: Sabatinas“ 
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